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ধযা-১ (ফনন, ব্দ  ব্দগুচ্ছ)  

১। অযফী ফনন   حىٍرؼه  ২৯ চি  
   ا ب ت ث ج ح خ  د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ك ق ء م

২। স্বযধ্বচন  حىرىكىةه   

অযফীতত স্বযধ্বচন ৩ চিঃ  ) ًِ(   كىٍسرىةه )ِى (   ) ِي ( فػىٍتحىةه   ضىمَّةه      

স্বযধচন নুচস্থত থাওতর শঔাতন ুওুন  চদত ড়তত । سيكيٍوفه )ٍِ ( 

ًفْ =ًح  بيوا  بػيْوا= ذىىى ًمنْ = ًمن بػىْيى = بىيى  قيمْ = قيم ذىىى  
পী মাাফু কু্বভ ফাআনা চভন 

 

৩। ব্দ ফা দ    كىًلمىةه ৩  প্রওাযঃ  

 ,াচভদ  حىاًمده    ,এওচি ভচচদ  مىٍسًجده 

وى ىي   শ,  ًدٍيده  নতুন   جى

চফতলয, চফতলণ, ফননাভ  ًاٍسمه 

خىرىجى   ,শ শকর  ذىىىبى   শ শফয র চিা  ًفٍعله 
ًمنٍ     ,ভতধয  ًحٍ  শথতও,   كى  এফং ফয  حىٍرؼه 

 

৪।চনচদনষ্টতায চবচিতত   ًاٍسمه দুআ প্রওায 

চনচদনষ্ট (  نىًكرىةه ) চনচদনষ্ট ( مىٍعرًفىةه) 
চাচতফাঘও নাতভয শতল   تػىٍنوًٍينه  থাওতর শিা 

চনচদনষ্ট। শমভন   ًكتىابه এওচি ফআ,  

  এওচি ফাচড় بىيته   ,এওচি শঘায كيٍرًسيه  

আতযাচদ  
 

 

১) নাভফাঘও চফতলয:  حىاًمده  াচভদ 

২)  ؿٍ اى  মুি নাভঃ  اىٍلًكتىابي  ফআচি  
৩) ফননাভঃ  ىيوى  শ  

৪) আাযাফাঘও ফননাভ: ا   এআ  ىىذى

৫) ম্বন্ধুঘও ফননাভ: الًَّذم  চমচন  
৬) ম্পওনমুি ব্দ:   قػىلىمي حىاًمدو াচভতদয 
ওরভ   
৭) তম্বাচধত ফযচি:  يىا رىجيلي   শ শরাও! 
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ؿٍ اى   মুি তর  ًاٍسمه এয শতল  تػىٍنوًٍينه থাতও না। এওিা ‘শ’ ঈতঠ মা।  
ফাচড়চি   ٍبػىٍيتي ال  এওচি ফাচড়  بػىٍيته 
ঘাচফচি  ًٍمٍفتىاحي ال  এওচি ঘাচফ  ًمٍفتىاحه 

ওরভচি  اٍلقىلىمي এওচি ওরভ  قػىلىمه 
শরাওচি  الرَّجيلي এওচি শরাও  رىجيله 
চফড়ারচি  ًٍقطُّ ال  এওচি চফড়ার   ًّّقط 

 

৫।  ًاٍسمه এয শলাক্ষতযয যওততয চযফতনন   اإلٍعرىابي  ফা চফবচি  
 
অযফী তব্দয শলাক্ষতযয াযওত চযফতননীর। শতলয ফননচি ওঔতনা শ, ওঔন মফয 

অফায ওঔন শময চফচষ্ট । শমভন, শফরার= ًبلؿه    , শফরারতও= ًبلالن    ,  শফরাতরয=   
 ফতর। শফাছায ুচফধাতথন অভযা এওিা ফাঙ্গরা ফাওয  اإلٍعرىابي  । আতভয এআ চযফতননতওًبلؿو 
চফতফঘনা ওচয,
 
শফরার াচভদতও ঔাচরতদয চঙতন শদতঔচঙর دو خىٍلفى خىالً  دناحىامً  ؿه رىأل ًبل 

 
ফাংরা ফযাওযনানুমাী,  
শফরার    শও ফরা   ওতৃনফাঘও     মায রক্ষণ শতল   শুনয চফবচি,  
াচভদতও   শও ফরা  ওভনফাঘও     মায রক্ষণ শতল   চিতী চফবচি, শও  
ঔাচরতদয   শও ফরা  ম্মন্ধূঘও     মায রক্ষণ শতল লষ্ঠ চফবচি, এয 
 
নুরুবাতফ অযফী ফযাওযনানুমাী, 
  মায রক্ষণ শতল , শ   مىٍرفٍوعه   শও ফরা    ًبلؿه 

حىاًمدن   শও ফরা   مىٍنصيٍوبه   মায রক্ষণ শতল, মফয    
  মায রক্ষণ শতল, শময   َمىٍريٍكره  শও ফরা    خىاًلدو 
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তাতর অভযা ফরতত াচয, 
 

 ًبلؿه    ًبلالن  ًبلؿو 
শফরাতরয শফরারতও শফরার 

   

ره َمىٍريكٍ   مىٍرفٍوعه  مىٍنصيٍوبه  
ম্মন্ধফাঘও ওভনফাঘও ওতৃনফাঘও 

 
 

ততফ চওঙু চওঙু আতভয চযফতনন দুআযওভ। এতদযতও  ٍمىٍمنيو ًمن الصٍَّرؼً ال  ফা ‚চিত্ত্ব‛ ফতর।  

 اىٍحىدي  اىٍحىدى  اىٍحىدى 
অভাতদয অভাদতও অভাদ 

   

ره َمىٍريكٍ   مىٍرفٍوعه  مىٍنصيٍوبه  
ম্মন্ধফাঘও  ওভনফাঘও ওতৃনফাঘও  

 

অফায চওঙু আতভয চযফতনন  না এতদযতও  ٍبًنيَّةي  ফা ‚রুান্তযতমাকয‛ ফতর। اٍلكىًلمىاتي اٍلمى
  

ا ذى ا ىَٰ ذى ا ىَٰ ذى  ىَٰ
এিায এিাতও এিা 

   

ره َمىٍريكٍ  ٍوعه مىٍرف مىٍنصيٍوبه    
ম্মন্ধফাঘও  ওভনফাঘও ওতৃনফাঘও  
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৬।  اىْلٍيريكؼي الشٍَّمًسيَّةي (ুমনাক্ষয)   اىْلٍيريكؼي اٍلقىمىرًيَّةي (ঘন্দ্রাক্ষয) 

চওঙু ক্ষয অতঙ মাতদয ুতফন   ٍاؿ অতর ؿ ক্ষয  ঈচ্চাচযত না ত ঐ ক্ষতযয ঈয 
তাচদদ । এ ধযতনয ক্ষয গুতরাতও ুমনাক্ষয ফতর। অয ফাওী ক্ষয গুতরায ুতফনয ؿ 
ক্ষয  ঈচ্চাচযত  মাতদযতও ঘন্দ্রাক্ষয ফরা । 
 

 اَْلُحُروُف الشَّْمِسيَّةُ 
ুমনাক্ষয 

 اَْلُحُروُف اْلَقَمرِيَّةُ 
ঘন্দ্রাক্ষয 

ফযফাী )۱ (اىلتَّاًجري  :ت     চতা )۱ (اىألىبي : أ   
চুব্বা )۲ (اىلثَّوبي : ث   দযচা )۲ (اىْلبىابي : ب    

শভাযক )۳ (اىلدِّيكي : د   ফাকান )۳ (اىْلْىنَّةي : ج   
স্বনন )اىلذَّىىبي : ذ) ٤   কাধা )اىْلًْمىاري : ح) ٤   

ুরুল )اىلرَّجيلي : ر) ٥   রুচি )اىْْليبػْزي : خ) ٥   
পুর )اىلزَّْىرىةي : ز) ٦   শঘাঔ )اىْلعىْيي : ع) ٦   
ভাঙ )اىلسَّمىكي : س) ٧   রাঞ্চ )اءي : غ) ٧ اىْلغىدى   
ুমন )۸ (اىلشَّْمسي : ش   ভুঔ )۸ (اىْلفىمي : ؼ   
ফক্ষ )۹ (اىلصَّْدري : ص   ঘাাঁদ )۹ (اىْلقىمىري : ؽ   

চতচথ )۱۱ (اىلضَّْيفي : ض   ওুওুয )۱۱ (ْلبي اىْلكى : ؾ   
ঙাত্র )۱۱ (اىلطَّاًلبي : ط     াচন )۱۱ (اْلمىاءي : ـ   

  চঠ )۱۲ (اىلظَّْهري : ظ   ফারও )۱۲ (اىْلوىلىدي  :ك   
শকাস্ত )۱اىللَّْحمي : ؿ) ٣   ফাতা )۱اىْْلىوىاءي : ىػ) ٣   
তাযা )۱اىلنَّْجمي : ف) ٤   াত )۱اىْليىدي : يػ) ٤   
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৭। ػَٰذىاى  এফং  ذىًلكى এয ফযফায  

 ,আাযাফাঘও ফননাভ। শমভন    أىٍْساءي اإًلشىارىةً   ঐিা  র– ذىًلكى      এিা    এফং-   ػَٰذىاى
এআ ফাচড়চি   ا ػَٰذى بػىٍيتي الٍ ىى  এআ এওচি ফাচড়  ا بػىٍيته ػَٰذى  ىى
এআ ঘাচফচি  ا ػَٰذى ًمٍفتىاحي الٍ ىى  এআ এওচি ঘাচফ  ا ًمٍفتىاحه ػَٰذى  ىى

    

ঐ শরাওচি  ذىًلكى الرَّجيلي ঐ এওচি শরাও  ذىًلكى رىجيله 
ঐ চফড়ারচি  ًقطُّ الٍ ذىًلكى  ঐ এওচি চফড়ার   ّّذىًلكى ًقط 

 

৮।  ميضىاؼه চধওৃত   ًميضىاؼه إًلىٍيو চধওাযী 

দুচি  ًاٍسمه  এয ভতধয ম্পওন প্রওা তর চধওৃত ফযাাযচিতও  ميضىاؼه  এফং চধওাযীতও 

  ফনদা যয অত। ميضىاؼه إًلىٍيوً  এফং ميضىاؼه  ফরা । ميضىاؼه إًلىٍيوً 
ফাংরা থন  ًميضىاؼه  ميضىاؼه إًلىٍيو  

াচভতদয ওরভ  قػىلىمي + حىاًمده  قػىلىمي  حىاًمدو 
এওচন ফযফাীয ফাচড়  بػىٍيتي + تىاًجره  بػىٍيتي  تىاًجرو 

ফযফাীচিয ফাচড়  ًبػىٍيتي + التَّاًجري  بػىٍيتي  التَّاًجر 
শতাভাতদয ফআ    ًٍكتىابه + ىيمٍ  ًكتىابػيهيم 
অভায ফআ    ٍتىابه + مكً  ًكتىاًب 

 
রক্ষযনীঃ  
ওঔতনা ميضىاؼه  এফং তানবীন চফচষ্ট  না। اؿ   চনচদনষ্ট  চনচদনষ্ট তত াতয। এিা ميضىاؼه   

চনবনয ওতয  ًميضىاؼه إًلىٍيو এয চনচদনষ্টতায ঈয।  ًميضىاؼه إًلىٍيو চনচদনষ্ট তর  চনচদনষ্ট। প্রথভ ميضىاؼه   

রাআতন  قػىلىمي চনচদনষ্ট চওন্তু চিতী রাআতন  بػىٍيتي চনচদনষ্ট।  
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ফনদা ميضىاؼه إًلىٍيوً    তফ।   َمىٍريٍكره 
এওচন চক্ষতওয ওরভ  ميضىاؼه إًلىٍيوً  كى  ميضىاؼه  قػىلىمي ميدىرّْسو ফাওয ন 

চক্ষওচিয ওরভ   ًميضىاؼه إًلىٍيوً  كى  ميضىاؼه  قػىلىمي اٍلميدىرّْس ফাওয ন 

ওরভচি এওচন চক্ষতওয  سو ًلميدىرّْ القىلىمي بػىره    ফাওয جىرّّ كى َمىٍريٍكره خى

ওরভচি চক্ষওচিয  لًٍلميدىرّْسً القىلىمي بػىره    ফাওয جىرّّ كى َمىٍريٍكره خى

 

৯। م (আা ভুতাওাচিভ)  মঔন ভুনাদায ভুদাপ আরাআচ  
ভুনাদা মচদ  م আা ভুতাওাচিভ  এয াতথ থাতও ততফ এয তনওগুতরা কঠন অতঙ। শমভনঃ  

এিা শতল   يىا رىبَّا অফায  يىا رىبَّ ،    يىا رىبّْى ،    يىا رىبّْ ،    رىبّْ  يىا،   يىا رىبّْ  يىا رىبَّاهٍ      শন  ق   
 

১০।  ضىًميػٍره  ফননাভ 

 ضىًميػٍره ميتًَّصله 
ংমুি ফননাভ  

 مينػٍفىًصله   ضىًميػٍره  
ভুিফননাভ 

ا ىيمٍ  ا ىيمٍ  ুং قي  ٖمي  ىيوى  ٖمي
তাতদয/ 
তাতদযতও  

তাতদয দুচতনয/ 
তাতদয দুচনতও  

তায/ 
তাতও 

 তাযা  তাযা দুচন শ 

ا ىينَّ  ا ٖمي ا ىينَّ  স্ত্রী ىى  ًىيى  ٖمي
তাতদয/ 
তাতদযতও  

তাতদয দুচতনয/ 
তাতদয দুচনতও  

তায/ 
তাতও 

 তাযা  তাযা দুচন শ 

 أىٍنتى  انٍػتيما انٍػتيمٍ  ুং ؾى  كيما كيمٍ 
শতাভাতদয/ 

শতাভাতদযতও  

শতাভাতদয দুচতনয/ 
শতাভাতদয দুচনতও 

শতাভায/ 
শতাভাতও  

 শতাভযা  শতাভযা দুচন তুচভ 

َّ  স্ত্রী ؾً  كيما كينَّ   أىٍنتً  انٍػتيما انٍػتي
শতাভাতদয/ 

শতাভাতদযতও  

শতাভাতদয দুচতনয/ 
শতাভাতদয দুচনতও 

শতাভায/ 
শতাভাতও  

 শতাভযা  শতাভযা দুচন তুচভ 

 أىنىا  ٓمىٍن ঈব م  نىا
অভাতদয/ 
অভাতদযতও  

 অভায/ 
অভাতও 

 অভযা  অচভ 

www.eelm.weebly.com

javascript:playSound('../Audios/L010/L010_036.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L010/L010_036.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L004/L004_013.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L004/L004_014.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L004/L004_011.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L004/L004_012.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L010/L010_031.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L004/L004_010.mp3');


18 
 

 
ংমুি ফননাভগুতরায ফযফায  
 

 وي بػىٍيتي  هيمىابػىٍيتػي  مٍ هي بػىٍيتػي 
তাতদয ফাচড় তাতদয দুচতনয ফাচড় তায ফাচড় 

 اهى بػىٍيتػي  هيمىابػىٍيتػي  نَّ هي بػىٍيتػي 
তাতদয ফাচড় তাতদয দুচতনয ফাচড় তায ফাচড় 

 بػىٍيتيكى  بػىٍيتيكيمىا بػىٍيتيكيمٍ 
শতাভাতদয ফাচড় শতাভাতদয দুচতনয ফাচড় শতাভায ফাচড় 

 بػىٍيتيكً  بػىٍيتيكيمىا بػىٍيتيكينَّ 
শতাভাতদয ফাচড় শতাভাতদয দুচতনয ফাচড় শতাভায ফাচড় 

 بػىٍيًت   بىيتػينىا
অভাতদয ফাচড়  অভায ফাচড় 

 
 

 وي رىأىيٍػتي  هيمىارىأىيٍػتػي  هيمٍ رىأىيٍػتػي 
তাতদযতও শদতঔচঙরাভ তাতদয দুচনতও শদতঔচঙরাভ তাতও শদতঔচঙরাভ 

 اهى رىأىيٍػتػي  هيمىارىأىيٍػتػي  نَّ هي رىأىيٍػتػي 
তাতদযতও শদতঔচঙরাভ তাতদয দুচনতও শদতঔচঙরাভ তাতও শদতঔচঙরাভ 

 رىأىيٍػتيكى  رىأىيٍػتيكيمىا رىأىيٍػتيكيمٍ 
শতাভাতদযতও শদতঔচঙরাভ শতাভাতদয দুচনতও শদতঔচঙরাভ শতাভাতও শদতঔচঙরাভ 

 رىأىيٍػتيكً  رىأىيٍػتيكيمىا رىأىيٍػتيكينَّ 
শতাভাতদযতও শদতঔচঙরাভ শতাভাতদয দুচনতও শদতঔচঙরাভ শতাভাতও শদতঔচঙরাভ 

 رىأىيٍػتىًن   رىأىيٍػتػىنىا
অভাতদযতও শদতঔচঙতর  অভাতও শদতঔচঙতর 
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চিায াতথ মঔন আা ভুতাওাচিভ )م(  শমাক  তঔন চিায কঠন চঠও যাঔায চনয এওিা 

চতচযি  ف শমাক । এতও   اٍلوًقىايىةً  نػيٍوفي  ফা যক্ষাওাযী   ফতর। শমভনঃ ف 
 
তুচভ অভাতও ক্লা রুতভ শদতঔচঙতর   ًرىاىيٍػتىًن ًح اٍلفىٍصل 
অিা অভাতও ৃচষ্ট ওতযতঙন   خىلىقىًنى اللي 
চক্ষও অভাতও এওচি প্রশ্ন চচজ্ঞাা ওতযচঙতরন   الن اؤى سي سىاىلىًن اٍلميدىرّْسي 
 

১১। ‘م ‘  আা ভুতাওাচিতভয চফবচি  

আা ভুতাওাচিতভয ুতফন শময তর াচওন অয ুতফন  ٍم   ফা  ا  থাওতর  ‘মফয’ । 

ূতফন  م   ূতফন অচরপ  ূতফন শময  

 رًٍجلىيَّ 
অভায া দুচি 

 بًٍنتىامى 
অভায ওনযাি 

 ًكتىاًبٍ 
অভায ফআচি 
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ধযা-২ (ফাতওযয ধাযনা)  
 

১২।  ُجيٍلىةه ফাতওযয প্রওাযতবদ 

অযফীতত ফাওয  ُجيٍلىةه  দুআ প্রওায। 

يَّةي اىْلٍيٍملىةي  اإًلْسًٍ   নাভপ্রধান ফাওয (১) 

  

মঔন শওান ফাওয  ًاٍسمه   ফা  حىٍرؼه চদত শুরু  তঔন তাতও  يَّةي يَّةي  ফতর।  اىْلٍيٍملىةي اإًلْسًٍ  اىْلٍيٍملىةي اإًلْسًٍ
এয দুআচি ং।    اه ميٍبتىدى ঈতেয   بػىره  চফতধ।  خى

 
ًدٍيده   ফআচি নতুন   الًكتىابي جى

اه  র الًكتىابي  এফং  ميٍبتىدى ًدٍيده   بػىره   র جى خى  

 চদত শুরু   ًاٍسمه 

 

 খযচিতত এওচি দযচা অতঙ   ًح اٍلبىيًت بىابه 

بػىره   র ًح اٍلبىيتً  خى  এফং  بىابه র  اه  ميٍبتىدى
 চদত শুরু حىٍرؼه 

 

اه  بػىره   তফ। مىٍرفٍوعه  চধওাং ভ চনচদনষ্ট  ফনদা ميٍبتىدى خى  চধওাং ভ চনচদনষ্ট  এও ব্দ 

চফচষ্ট তর  مىٍرفٍوعه  তফ।  بػىره  শভাি াাঁঘ প্রওায। خى
 

الًفٍعًليَّةي  اىْلٍيٍملىةي    চিাপ্রধান ফাওয (২) 
 

মঔন শওান ফাওয الًفٍعًليَّةي  اىْلٍيٍملىةي   চদত শুরু  তঔন তাতও  ًفٍعله     ফতর।     الًفٍعًليَّةي  اىْلٍيٍملىةي এয 

দুআচি ং।   ًفٍعله  চিা     فىاًعله ওতনা। 
 

حىاًمده  خىرىجى   াচভদ শফয র। 
جى خىرى   চিা এফং  حىاًمده ওতনা    

 চদত শুরু   ًفٍعله 
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১৩। এও ব্দ চফচষ্ট  بػىره    خى
অভযা আততাভতধয শচতনচঙ শম  يَّةي اه     এয দুআচি ং اىْلٍيٍملىةي اإًلْسًٍ ميٍبتىدى   بػىره ًدٍيده  ।  خى   الًكتىابي جى

ফাওযচিতত  الًكتىابي র  اه بػىره   র  ًدٍيده جى  অয [ مىٍرفٍوعه  চনচদনষ্ট ]   ميٍبتىدى خى মা এও ব্দ চফচষ্ট। 

এও ব্দ চফচষ্ট  بػىره    এয অয চওঙু ঈদাযণঃ خى

 

১৪।    حىٍرؼي جىر    بػىره  جىرّّ كى َمىٍريٍكره خى

অক্ষচযও তথন   جىر   حىٍرؼي র এভন ফয মা শওান   ًاٍسمه  এয ুতফন ফত তাতও َمىٍريٍكره    ওতয। 

শমভন,   اٍلبػىٍيتي খযচি  চওন্তু এয ুতফন  ًح ফাতর তফ  ًًح اٍلبػىٍيت খতযয ভতধয। এঔাতন   ًح র 

র اٍلبػىٍيتً  এফং حىٍرؼي جىرٌ  جىر   حىٍرؼي   । চওঙু ফহুর ফযফহৃত  ًاٍسمه    َمىٍريٍكره  রঃ  
অিায যাস্তা  ًًبٍيًل الل  ভতধয  ًح  ًحٍ سى
ভুাম্মাতদয ঈয াচন্ত ফলনন ওয   عىلىىَٰ  صىلّْي عىلىى ُميىمَّدو ঈতয 

ভচচদুর াযাভ শথতও   ًًمنٍ  ًمنى اٍلمىٍسًجًد اْلٍَٰىرىـ শথতও 

ভচচদুর অওায চদতও  ًإَلىَٰ  إَلى اٍلمىٍسًجًد ااٍلٍقصىى চদতও 
অিায নাতভয াতথ   ًبً  ًبٍسًم الل াতথ/িাযা 
ওর প্রংা অিায চনয   ًؿً  اْلٍىٍمدي لًلَّو চনয 
ঔড়ওুতিায ভয   ؾى  كىعىٍصفو ভত 

অিায ওভ  كى  اللً كى তথয চনয 

অিায ওভ   ًتى  تىالل তথয চনয 

ঈদ মনন্ত  حىَّتَّ  حىَّتَّ مىٍطلىعو মনন্ত 

 

 ফাংরা থন َخبَ ر   ُمْبَتَدا   ফাংরা থন َخبَ ر   ُمْبَتَدا  

 ওরভচি বাঙ্গা مىٍكسيوره   قىلىمي الٍ  রুভারচি শনাংযা كىًسخه  ًمٍنًديلي الٍ 

 দযচাচি শঔারা مىٍفتيوحه   بىابي الٍ  াচন ঠান্ডা بىارًده  مىاءي الٍ 

يله  قىمىري الٍ    ফা  ফারওচি  جىاًلسه   لىدي وى الٍ   ঘাাঁদচি ুেয ُجًى

 ফআচি নতুন جىًديده   ًكتىابي الٍ   খযচি চনওতি قىرًيبه  بػىٍيتي الٍ 

www.eelm.weebly.com

javascript:playSound('../Audios/L004/L004_037.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L004/L004_036.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L004/L004_036.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L004/L004_031.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L004/L004_032.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_014.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_014.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_008.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_008.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_008.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_015.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_015.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_009.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_009.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_009.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_016.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_016.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_010.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_010.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_010.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_017.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_017.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_011.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_011.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L003/L003_011.mp3');


22 
 

এবাতফ   حىٍرؼي جىر   ًاٍسمه    َمىٍريٍكره  চভতর কচঠত   بػىره   ,শমভন جىرّّ كى َمىٍريٍكره خى

 
চওঙু ব্দ ভাচরুয তর শতল শময না ত মফয । এতদযতও চদত্ব ফতর। চফস্তাচযত তয অতঙ   

 فىاًطمىةى لً  =  فىاًطمىةي + ؿً  زىيٍػنىبى لً  =زىيٍػنىبي +ؿً    سىٍلمىىلً  =سىٍلمىى+ؿً  ٍمزىةى ْلًى = حىٍزىةي +ؿً 
 

  এয াতথ ংমুি ফননাভ এয চওঙু ঈদাযণঃ حىٍرؼي جىر  

ا ًمنػٍهيمٍ   وً يٍ فً  مىاهً يفً  مٍ هً يٍ فً   ًمٍنوي  ًمنهيمى
ا نَّ ًمنػٍهي   اهى يػٍ فً  مىاهً يفً  نَّ هً يٍ فً   اًمنػٍهى  ًمنهيمى
اًمنٍ  كيمٍ ًمنٍ   ٍيكى فً  مىايكي فً  ٍيكيمٍ فً   كى ًمنٍ  كيمى
اًمنٍ  كينَّ ًمنٍ   ٍيكً فً  مىايكي فً  ٍيكينَّ فً   كً ًمنٍ  كيمى

نىافً   ًمنٍّْ   اًمنَّ   ًحَّ   يػٍ
 

ا َلىيمٍ   وً عىلىيٍ  مىاهً عىلىي مٍ هً عىلىي  لىوي  َلىيمى
ا َلىينَّ   اهى عىلىيػٍ  مىاهً عىلىي نَّ هً عىلىي  َلىىا َلىيمى
ا لىكيم  عىلىٍيكى  عىلىيكيما عىلىيكيمٍ   لىكى  لىكيمى
ا لىكينَّ   عىلىٍيكً  عىلىيكيما عىلىيكينَّ   لىكً  لىكيمى
نىا  ًلٍ   لىنىا  عىلىيَّ   عىلىيػٍ

 
 ংমুি ফননাভগুতরায قي  ٖميىا  ىيٍم  ىينَّ  এআ ঘাযিা াযপ চাতযয াতথ   ًح  عىلىى   إَلى  بً 

প্রথভ ক্ষয শময চফচষ্ট ।তমভনঃ  ٍوً عىلىي مٍ هً عىلىي  وً يٍ فً    [ফযচতিভ ুযা ৪৮-১০] 
 

ফাংরা থন   ُمْبَتَدا   َجرٌّ َو َمْجُرْور  َخبَ ر 
ফআচি শিফতরয ঈয  ًًكتىابي الٍ  عىلىى اٍلمىٍكتىب  

শ যান্না খতয  ىيوى  مىٍطبىخً الٍ ًح 

শখাড়াচি ঔাভাতয   ًصىافي اْلًٍ  ًح اْلٍىٍقل 
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১৫।   ظىٍرؼه    بػىره  ظىٍرؼه       خى

ভ এফং স্থান ফাঘও   ًاٍسمه   গুতরাতও ফরা ।  ظىٍرؼه   র ظىٍرؼه    । ুতাযাং এয  ميضىاؼه  

যফতনী ব্দ   ًميضىاؼه إًلىٍيو । শুধু  ظىٍرؼه গুতরাআ بػى    গুতরা াধাযণত ভানুফ। চওন্তু   ظىٍرؼه  ।   ره خى

চওঙু      ظىٍرؼه    তরা ভাফনী।  শমভনঃ  আতযাচদ।    مىتى ,   قىطُّ،   ىينىا,  حىْيثي ,   اْمسً ,اٍينى   

এঙাড়া চওঙু ব্দ শমভন  ُّديٍكفى   غىيػٍرى    بػىٍعضي    كيل   আতযাচদ চাযপ চততফ ফযফহৃত ।  
 

ফাংরা থন   ُمْبَتَدا      بَ ر  خَ َظْرف 
ফযাকচি শিচফতরয নীতঘ  اْلىًقٍيبىةي  اٍلمىٍكتىبً  َتىٍتى 
অিা অযতয ঈতয  الل اٍلعىرشً  فػىٍوؽى 
খযচি ভচচতদয চঙতন  ٍسًجدً  خىٍلفى

ى
 البىيتي  امل

 

 
শতাভাতদয ঈয শওান াচস্ত ঈয চদও শথতও থফা 
শতাভাতদয দতর শথতও 

ابنا مّْن   أىٍرجيًلكيمٍ  َتىٍتً ٍم أىٍك ًمن فػىٍوًقكي عىلىٍيكيٍم عىذى

এফং অচন তাতদয ওাতঙ চঙতরন না, মঔন তাযা ছকড়া 
ওযচঙতরা। 

ٍيًهٍم  كىمىا كينتى   ًإٍذ ٙمىٍتىًصميوفى لىدى

ফযং তাযা চনতচতদয ারনওতনায চনওি চীচফত  
চীচফওাপ্রাপ্ত। 

ٍم يػيٍرزىقيوفى  ًعندى بىٍل أىٍحيىاءه   رىِّبًّْ

শম শরাও আরাভ ঙাড়া নয শওান ধভন তারা ওতয  ـً ًديننا غىيػٍرى كىمىن يػىٍبتىًغ ٍسلى  اإٍلً
অভযা তাাঁতদয ওাতযা ভতধয াথনওয ওচয না।  أىحىدو مّْنػٍهيمٍ  بػىٍيى الى نػيفىرّْؽي 
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  দুআ প্রওায। ظىٍرؼه  
 َظرُف الَمَكانِ  َظرُف الزَّمانِ 
তয  بػىٍعدى এঔাতন  ىينىا 
অতক  قػىٍبلى শঔাতন   ىينىاؾى 
ওার  صىبىاحن ভতধয   بػىٍيى 
দুুয ظيٍهرنا চনওতি   قػيٍربى 

চফওার  مىسىاءن দূতয  ابىًعٍيدن 
যাত  لىٍيلن ঈতয  فػىٍوؽى 
অচ  اٍليػىٍوـى চঙতন  كىرىاءى 

অকাভীওার ا ـى  াভতন غىدن  اىمىا
কতওার  ًأىٍمس াত  ًًِبىاًنب 

এঔন  اآٍلىفى চবততয  لى اخى دى 
তঃয  َّثي শওান স্থাতন ন  مىكىافالى  

তাড়াতাচড় فػىٍورىا ফাচয  اًر  جى خى
ীঘ্রআ  اقىرًيٍػبن ভধয  كىسىطى 

আততাভতধয سىاًبقىا ঘাযা  حىٍوؿى 
এঔন  الى يػىزىاؿي নীঘ  ٍلى فى أس 

কত যাত  لىةي  ميقىاًبلى  চফযীত أىٍمسً  لىيػٍ
এআ ওার  ا الصَّبىاحى يى  ডান ىىذى  ٚمًى

অকাভী প্তা  اٍلميٍقًبلي  اٍِليٍسبػيٍوعي ফাভ  يىسىارى 
অকাভী যশু  ادن غى  ػػدى عٍ بػى ঈিয   َشىىاؿى 

কত যশু  َّػػػػسً أمػٍ  ؿى أك দচক্ষণ  جىنيوبى 
ভাতছ ভাতছ أىٍحياننا ুফন  شىٍرؽى 

প্রাআ  الًبناغى  চশ্চভ  ًبى غىر 
প্রচতচদন  ايِّ مً وٍ يػى  শমঔাতন   ثي يٍ حى 
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১৬।  بػىره يَّةي  خى  নাভ প্রধান ফাতওযয ঔফয  اىْلٍيٍملىةي اإًلْسًٍ
 
এওিা ুনন  يَّةي  নাভপ্রধান ফাতওয ঔফয তত াতয। শতক্ষতত্র ঔফতয এওিা চফননাভ   اىْلٍيٍملىةي اإًلْسًٍ

অত মা ুতফনাি ভুফতাদাতও চনতদন ওতয।  
    

ফাংরা থন  ُُمْبَتَدا   َخبَ ر   اَْلُجْمَلُة اإِلْسِميَّة 
অভাদ, তায এওচি শঙাি চশু অতঙ  ٍفله صىًغيػٍره طً لىوي  

بػىره    ٍفله طً  =ميٍبتىدى    لىوي  =خى
 أىٍحىدي 

অচভনা তায াতথ তায ফয مىعىهىا زىٍكجيهىا 
بػىره زىٍكجه    =ميٍبتىدى    مىعىهىا  =خى

 آًمنىةي 

তাযা তাতদয চনতচতদয নাভাতম চফন-নম্র  ًٍِتًم  خىاًشعيوفى  ىيٍم ًح صىلى
بػىره  ىيٍم  =ميٍبتىدى   خىاًشعيوفى  =خى

 الًَّذينى 

 

১৭। নাভ প্রধান ফাতওয দুচি না   
ما  এ দুচি না শফাধও অতর প্রথভচিয ূতফন  ُجلة اْسية এফং চিতীচিয ূতফন ال  ফত। 

না অভায ওাতঙ শওান ফআ অতঙ না শওান ওরভ   مىا ًعٍنًدٍم قػىلىمه كى الى ًكتىابه 
শ ফাখ না বািুও না   ديبّّ كى الى  بػىبػٍره مىا ىيوى 
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ধযা-৩ (চরঙ্গ  ফঘন)  

১৮।  اْلًٍنسي চরঙ্গ 

অযফীতত প্রততযওিা  ًاٍسمه    اٍلميذىكَّري ুরুলফাঘও থফা  اٍلميؤىنَّثي স্ত্রীফাঘও। ক্লীফ চরঙ্গ ফতর চওঙু 
নাআ। স্ত্রীফাঘও ব্দ ওতওবাতফ তত াতয ,  
 
১ .স্ত্রীফাঘও নাভঃ  

 مىٍريىي  زىيٍػنىبي  سيعىادي 
ুাদু  মানাফু ভাযআাভু  
 

২ .স্ত্রীফাঘও ম্পওনঃ 
ته نٍ بً  ته أيخٍ    أيّّ  عىريٍكسه  

ওনযা শফান ফধু ভা 

 

৩ .শদতয শম ঙ্গভু দুতিা ওতয অতঙঃ  
فه أيذي  يىده  عىٍيه   رًٍجله  
শঘাঔ াত ওান া 

 

৪ .শতল তা  চফচষ্টঃ ةي طى وٍ بػي رٍ مى  التَّاءي  

كجىةه زى  ًقٍيبىةه  بػىقىرىةه  دىرَّ اجى ةه    صىلىةه  زىكىاةه  جىنَّةه  زًلَّةه  أيمَّةه  قػىٍريىةه  حى
স্ত্রী াআতওর কাবী ফযাক গ্রাভ চাচত রাঞ্চনা ফাকান মাওাত ারাত 

   
চওঙু তব্দ শতল ة থাওতর স্ত্রীফাঘও ন। শমভন  ًليػٍفىةه  خى
 

৫ .শতল   ةي رى وٍ صي قٍ مى الٍ  االىًلفي  চফচষ্টঃ 

رىلكيبػٍ  لىيػٍلىى   سىٍلمىى   بيٍشرىل 
ফড় (ভচরা) ারভা রারা ুংফাদ 
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৬ .শতল  اء  চফচষ্টঃ اٍلمىٍمديكدىةي  في لً االى  
 ْسىىاءه  حىٍرىاءي  حىٍصرىاءي  اٍْسىاءي  حىٍسنىاءي 

ুেযী নাযী নাভ ভু ফুচ রার অওা 
 

চওঙু তব্দ শতল اء থাওতর স্ত্রীফাঘও ন। শমভন   ، اءي فػيقىرىاءي ،  عيلىمىاءي  شيهىدى  
 

৭ .ুরুলফাঘও তব্দয শতল ة শমাক ওতয 
لىةه    ابٍػنىةه  طىًبٍيبىوه  لىيػٍ ةه   ًدٍيدىةه  ميٍسًلمى  جى

ডািাযনী ওনযা যাত ভুচরভা নতুন 
 

৮. অগুতনয চওঙু নাভ 

 سىقىره  جىًحٍيمه  سىًعيػٍره  نىاره  جىهىنَّمه 
চাান্নাভ অগুন াচয চাচভ াওায 

 

৯. ফাতাতয চওঙু নাভ  
 عىاًصفه  صىٍرصىره  ْسىيٍوـه  رًٍيحه 

ফাতা খুচনন ছড় চভফা ছতড়া ফাতা 
 
১০. চওঙু দদনচেন ব্দ  শদ ফা তযয নাভ  

ري ًمصٍ  حىٍربه  َشىٍسه  اىٍرضه  نػىٍفسه  طىرًٍيقه  دىاره  َخىٍره  قي ًدمىشٍ    
ভদ ফাচড় থ িা ভাচি ুমন মুদ্ধ চভয দাতভস্ক 
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১৯।  ٍميٍفرىدي ال  এওফঘন,   َّاٍلميثػىَّن  চিফঘন,   اْلٍىٍمعي ফহুফঘন  
 

চিফঘন ওযায চনভঃ  
আভ ফস্থা থাওতর তায শতল مىٍرفٍوعه    مىٍنصيٍوبه   শমাক ওতয এফং اىفً     ফস্থা থাওতর َمىٍريٍكر  

তায শতল   *শমাক ওতয চিফঘন ওযতত । ٍينً   

 শক্ষত্র اْلُمْفَردُ  اْلُمثَ نَّى

 ًكتىابىاًف ًعٍنًدٍم  
অভায ওাতঙ দুআচি ফআ 

 ًعٍنًدٍم ًكتىابه 
অভায ওাতঙ এওচি ফআ  مىٍرفٍوعه 

  رىاٍيتي طىا لًبػىٍيً 
দুচন ঙাত্রতও শদতঔচঙরাভ  

 رىاٍيتي طىالًبنا
এওচন ঙাত্রতও শদতঔচঙরাভ 

 مىٍنصيٍوبه 

ا ًلطىا ذى لًبػىٍيً  ىَٰ  
এিা দুচন ঙাতত্রয চনয 

ا ًلطىاًلبو  ذى  ىَٰ
এিা এওচন ঙাতত্রয চনয 

 َمىٍريٍكر
 

 

 শক্ষত্র اْلُمْفَردُ  اْلُمثَ نَّى

ًقٍيبىتىافً   ًعٍنًدٍم حى
অভায ওাতঙ দুআচি ফযাক 

ًقٍيبىةه   ًعٍنًدٍم حى
অভায ওাতঙ এওচি ফযাক  مىٍرفٍوعه 

الًبىتػىٍيً رىاٍيتي طى    
দুচন ঙাত্রীতও শদতঔচঙরাভ  

 رىاٍيتي طىالًبىةن 
এওচন ঙাত্রীতও শদতঔচঙরাভ 

 مىٍنصيٍوبه 

ا  ذى ًلطىالًبىتػىٍيً ىَٰ  
এিা দুচন ঙাত্রীয চনয 

ا ًلطىالًبىةو  ذى  ىَٰ
এিা এওচন ঙাত্রীয চনয 

 َمىٍريٍكر
 

*ততল ا و ي ء আতযাচদ থাওতর ফযচতিভ মা অভযা তয চঔফ আনািা।  
 

চিফঘনগুতরা ভুদাপ তর ف  ঈতঠ মা। 
 
শফরাতরয দুআ শফান শওাথা ?          ؟ ؿو  بًْنتىافً  اىْينى بًْنتىا ًبَلى
শফরাতরয দুআ শফানতও শদতঔচঙরাভ       ؟ ؿو  بًْنتػىْيً  رىاىْيتي بًْنَتىْ ًبَلى
শফরাতরয দুআ শফানতও ঔুচচঙ  ؟ ؿو  بًْنتػىْيً  اىْْبىثي عىْن بًْنَتىْ ًبَلى
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ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ابىاٖميىاًكتى  ًكتىابىاىيمٍ   ুং ًكتىابىاهي  

 স্ত্রী ًكتىابىاىىا ًكتىابىاٖميىا ًكتىابىاىينَّ 

 ুং ًكتىابىاؾى  ًكتىابىاكيمىا ًكتىابىاكيمٍ 

 স্ত্রী  ًكتىابىاؾً  ًكتىابىاكيمىا ًكتىابىاكينَّ 

 ঈব ًكتىابىامى   ًكتىابىانىا

 
 

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

وً ًكتىابػىيٍ  ًكتىابػىٍيًهمىا ًكتىابػىٍيًهمٍ   ুং 

 স্ত্রী ًكتىابػىيػٍهىا ًكتىابػىٍيًهمىا ًكتىابػىٍيًهنَّ 

 ুং ًكتىابػىٍيكى  ًكتىابػىٍيكيمىا ًكتىابػىٍيكيمٍ 

 স্ত্রী  ًكتىابػىٍيكً  ًكتىابػىٍيكيمىا ًكتىابػىٍيكينَّ 

نىا  ঈব ًكتىابىَّ   ًكتىابػىيػٍ
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ফহুফঘন ওযায চনভঃ  
অযফীতত ফহুফঘন দুপ্রওায ১ ুকচঠত ফহুফঘন  ২ ًله سىا عه ُجىٍ .   বঙু্গয ফহুফঘন تىٍكًسريه  عه ُجىٍ . 

اًلي سَّ ال اٍلميذىكَّري   اْلىْمعي  .ُ  ুকচঠত ফহুফঘন দুআ প্রওাযঃ  عه سىاًله ُجىٍ  اًلي سَّ ال اٍلميؤىنَّثي   اْلىْمعي . ِ    
 

اًلي سَّ ال اٍلميذىكَّري   عي مٍ اْلى    এয শক্ষতত্র  আভ    مىٍرفٍوعه ফস্থা থাওতর তায শতল    ٍكفى শমাক ওতয 

এফং   مىٍنصيٍوبه  ফস্থা থাওতর তায শতল َمىٍريٍكر    শমাক ওতয ফহুফঘন ওযতত । ٍينى   

عُ َجمْ الْ   শক্ষত্র اْلُمْفَردُ  

 ىيٍم ميٍسًلميٍوفى 
তাযা ভুচরভ  

 ىيوى ميٍسًلمه 
শ এওচন ভুচরভ  مىٍرفٍوعه 

  رىاٍيتي ميٍسًلًمٍيى 
ভুচরভতদযতও শদতঔচঙরাভ  

ارىاٍيتي   ميٍسًلمن
এওচন ভুচরভতও শদতঔচঙরাভ 

 مىٍنصيٍوبه 

ٍنًدًسٍيى  ا ًلميهى ذى  ىَٰ
এিা প্রকওরীতদয চনয 

ٍنًدسو  ا ًلميهى ذى  ىَٰ
এিা এওচন প্রতওৌরীয চনয 

 َمىٍريٍكر
 

এয শক্ষতত্র  আভ  اًلي سَّ ال اٍلميؤىنَّثي   مىعي اْلى  ফস্থা থাওতর তায শতল مىٍرفٍوعه     শমাক ওতয এফং اته   
 به مىٍنصيوٍ  ফস্থা থাওতর তায শতল َمىٍريٍكر    শমাক ওতয চিফঘন ওযতত । اتو   

عُ َجمْ الْ   শক্ষত্র اْلُمْفَردُ  

 ىينَّ ميٍسًلمىاته 
তাযা ভুচরভা  

ةه   ًىيى ميٍسًلمى
শ এওচন ভুচরভা  مىٍرفٍوعه 

  رىاٍيتي ميٍسًلمىاتو 
ভুচরভাতদয শদতঔচঙরাভ  

ةن   رىاٍيتي ميٍسًلمى
এওচন ভুচরভাতও শদতঔচঙরাভ 

 مىٍنصيٍوبه 

ٍنًدسىاتو  ا ًلميهى ذى  ىَٰ
এিা নাযী প্রকওরীতদয চনয 

ٍنًدسىةه  ا ًلميهى ذى  ىَٰ
এিা এওচন নাযী প্রতওৌরীয চনয 

 َمىٍريٍكر
 
মু্পনন নতুন ব্দ চফচষ্ট। শমভন  
عي مٍ اْلٍى    اٍلميٍفرىدي  

নাযী   إٍمرىأةه  ًنسىاءه 
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  বঙু্গয ফহুফঘনঃ ُجىىعي تىٍكًسريو   

থন  اٍلميٍفرىدي  اْلٍىٍمعي কঠন থন  اٍلميٍفرىدي  اْلٍىٍمعي কঠন 
চযফায  ةه رى أسٍ  أيسىره   

 فُ َعل  
 

য  ًدٍيده  جيديده   جى
 فُ ُعل  
 

রুভ  ةه فى رٍ غي  غيرىؼه  ফআ  ابه تى كً  كيتيبه  
ফাওয  ةه لى ُجيٍ  ُجيىله  যূর  ؿه وٍ سي رى  ريسيله  
প্রশ্ন  ٍةه ًئلى أىس اؿه ؤى سي     

ة  ِعلَ أفْ   
 

াঠ  سه كٍ ديري سه رٍ دى     
 فُ ُعْول  
 

ঈিয  ةه وًبى جٍ أى ابه وى جى    ঋতু  ؿه وٍ فيصي له صٍ فى    
   ফাচড়  ته وٍ بػييػي ته يٍ بػى    

মুফও  يىةه   فػىَّتن  ًفتػٍ
ة  ِفْعلَ   

েচভও  َّاؿه عيم له امً عى     
ابه كيتَّ  শরঔও أخه  إٍخوىةه  বাআ فُ عَّال   به اتً كى    

   াঠও  َّاءه قػير ئه ارً قى    
াচঠ  ءي   زىًمٍيله  زيمىلى

 فُ َعََلءُ 
শদ  ده ًبلى ده لى بػى     

 ِفَعال  
 

জ্ঞানী  مه يٍ كً حى  حيكىماءي  শরাও  رىجيله  رًجىاؿه 
চযচঘত  يبه رً غى  غيرىباءي  ফস্ক ره ًكبا ًبيػٍره    كى
চচফা  افه سى لً  أىلسينه   

ُعل  أف ْ   

অত্মী  ٍرًباءي أىق به يٍ رً قى     
هيره أىشٍ  ভা َاْفِعََلءُ  ره هٍ شى    ফনু্ধ  صىًديقه  اٍصًدقاءي 

া  ٍجيله أىر له رًجٍ    ধনী  غىًنه  اٍغًنيىاءي 
পযাক্টচয  اًنعي مىصى عه نى صٍ مى     

اِعلُ فَ مَ   
ফারও  ده   كىلىده  أكالى

َعال    َاف ْ
 

সু্কর  اًرسي مىدى ةه سى رى دٍ مى    ুত্র  اًٍبنه  أبٍػنىاءه 
চপ  اًتبي مىكى به تى كٍ مى    ঘাঘা  ـه ا  عىمّّ  أٍعمى
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তনও বঙু্গয ফহুফঘতনয ক্ষয ংঔযা ওতভ মা 
 

ফহুফঘন এওফঘন 

ًمجه رىابػى   শপ্রাগ্রাভ=  بػىٍرنىامىجه  

  Quince পর=  سىفىٍرجىله  سىفىارًجي 

بػيٍوته  عىنىاًكبي   ভাওড়া=  عىٍنكى

لًٍيبه  عىنىاًدؿي    াচা াচঔ=  عىٍندى

شىاؼو مى   = াাতারميٍستىٍشفىى 

 

২০।  ًُجىٍعي اْلىٍمع  ফহুফঘতনয ফহুফঘন  
 

ফহুফঘতনয ফহুফঘন ফহুফঘন এওফঘন 

 থ=  طىرًٍيقه  থভূ=  طيريؽه  থভূ=  طيريقىاته 

 স্থান=  مىكىافه  স্থানভূ=  اىٍمًكنىةه  স্থানভূ=  اىمىاًكني 

 ঘুচড়=  ًسوىاره  اىٍسوًرىةه  ঘুচড়ভূ=  سىوًري اى 

 াত=  يىده  াতগুতরা=  اىٍيدو  নুওূর=  اىيىادو 

 ফাচড়=  بػىٍيته  ফাচড়গুতরা=  بػييػيٍوته   ম্মাচনত চযফায=  بػييػيٍوتىاتن 
 

২১।   كيلُّ ُجىٍعو ميؤىنَّثه  

ফুচদ্ধীন ফহুফঘনতও চফতলাচত ওযতত স্ত্রীফাঘও এওফঘন আভ ফযফহৃত । ংতক্ষত এতও 
  ফতর। শমভনঃ كيلُّ ُجىٍعو ميؤىنَّثه 
 

শ ভুাম্মাদ! এআ ওরভগুতরা ওায চনয?  ًذهً ًلمىٍن  ااٍلىقػٍلىمي يىا ُميىمَّدي؟ ىَٰ
ভচচদচিয দযচাগুচর শঔারা।  ًتػيٍوحىةه فٍ مى  أبٍػوىابي اٍلمىٍسًجد 

শিচফতরয ঈয শম ফআগুতরা (অতঙ) তা অভায   ًلٍ  يى ىً عىلىى اٍلمىٍكتىًب  الًَّت اٍلكيتيبي 
ফাচড়গুতরা ুেয  لىةه يػٍ ُجىً  تي وٍ بػييػي ال 
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২২। শতল  ًاف চফচষ্ট   আতভয চরঙ্গ  ফঘন 

শতল  চফচষ্ট ব্দগুতরায স্ত্রীচাতী  ফহুফঘন ওযায চনভ।  افً 

ফহুফঘন এওফঘন  
 ]ًفعىاؿه [  ًجيىاعه 

চফরুপ্ত ত   ك  এততঙ ওাযন ওাযায াতথ   م   শফভানান ك 

 ুং جىٍوعىافي 

 স্ত্রী  ] فػىٍعلىى [ ٍوعىىجى 
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ধযা-৪ (ফাদার  চফতলণ)  

২৩।  ফাদার  ভুফদার   بىدىؿه كى ميٍبدىؿه 
 

এিা নতুন   ًدٍيده ا جى ذى  ىَٰ
ফআচি নতুন  ًدٍيده  اٍلًكتابي جى

 
প্রথভ ফাওযচিতত আাযা ওতয ফরা তচ্ছ এিা নতুন, তঃয ‚এিা‛ এয ফদতর ‚ফআচি‛ 
ফযফায ওযা ততঙ। ফাওযদুচি শও এওাতথ ওতয ফরা মা ,  االًكتىابي جىًدٍيده  এআ ফআচি“ ىىذى

নতুন”। এঔাতন   الًكتىابي ব্দচিতও  ا ذى ا এয “ফাদার” ফরা  এফং ىَٰ ذى  শও ফরা  ىَٰ
 অতর শিাআ ًاٍسمه  চফচষ্ট اؿٍ  এয য أىٍْساءي اإًلشىارىةً  । তচ ভতন যাঔায চনয ফরা মাميٍبدىؿه 
 بىدىؿه 
ফাদর  ভুফদাতরয  اإلٍعرىابي (চফবচি) এওআ। থনাৎ ভুফদার ভাযপু তর  ফাদর ভাযপু, 

ভুফদার ভানঙুফ তর ফাদর ভানঙুফ আতযাচদ। ততফ চনচদনষ্টতা চভর থাওা চরুযী ন।  
 

 
ًبيػٍ  ذااٍلبػىٍيتي كى ره ىَٰ  
এআ ফাচড়চি ফড় 

ا ذى اءه كى ىيوى ميْبدىؿه =ىَٰ  ميْبتىدى
 بىدىؿه =اٍلبػىٍيتي 
ًبيػٍره  بػىره =كى  خى

 
 ىيوى صىًدٍيًقي ُميىمَّده 

শ অভায ফনু্ধ ভুাম্মাদ 

اءه = ىيوى   ميْبتىدى
بػىره كى ىيوى ميْبدىؿه كى ىيوى ميضىاؼه = صىًدٍيقه   خى

 ميضىاؼه إًلىٍيوً  =م
 بىدىؿه = ُميىمَّده 

 

রক্ষযনীঃ 
ذااٍلبػىٍيتي  ًبيػٍري الىَٰ كى ًبيػٍره   ذااٍلبػىٍيتي كى  ىَٰ

এআ ফড় ফাচড়চি এআ ফাচড়চি ফড় 
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২৪।   بىدىؿه এয প্রওাযতবদ 

بىدىؿه   ঘায প্রওাযঃ 
শতাভায বাআ াচভ া ওতযতঙ   ًمه ْمىىحى اىخيٍوؾى ىىاش ূণন ফদর 

অচভ শঔতচঙ শভাযকচিয তধনও  ا  অংচও ফদর جىةى ًنٍصفىهىااىكىٍلتي الدَّجى

অচভ ফআচি ঙে ওচয তায স্টাআর   ٍذا اٍلًكتىابي ايٍسليٍوبيوي اىع بىًنٍ ىَٰ  ফণননাভূরও ফদর جى

অভাতও ফআচি দা ,ঔাতাচি   فػٍتػىرى  বুর ংতাধতনয ফদর اىٍعًطًنٍ اٍلًكتىابى الدَّ

 
 
ওুযঅনী ঈদাযণ   
 
ফতর দা, শ ভানফ ভন্ডরী ফতর দা, শ ভানফ ভন্ডরী।  قيٍل يىا أىيػُّهىا النَّاسي 
অভযা শতাভায চতৃ-ুরুল আব্রাীভ, আভাইর  
আাতওয ঈাতযয এফাদত ওযফ। 

نػىٍعبيدي ًإَلىَٰىكى كىإًلىَٰوى آبىاًئكى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍْسىاًعيلى 
 كىًإٍسحىاؽى 

 

২৫।  بىدىؿه এফং  ميٍبدىؿه এয ফস্থা 

ـً  الشٍَّهرً يىٍسأىليونىكى عىًن    ঈবআ আভ ًفيًو  ًقتىاؿو  اْلٍىرىا

  ঈবআ শপ’র ابي لىوي اٍلعىذَّ  ييضىاعىفٍ أىثىامنا يػىٍلقى  ذىًَٰلكى يػىٍفعىٍل  نكىمى 

  ঈবআ ফাওয أىمىدَّكيم بًأىنٍػعىاـو كىبىًنيو أىمىدَّكيم ِبىا تػىٍعلىميوفى كىاتػَّقيوا الًَّذم 

ًبلً أىفىلى يىنظيريكفى ًإَلى    প্রথভচি ফাওয এফং তযযচি আভ كىٍيفى خيًلقىتٍ  اإٍلً
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২৬।  نػىٍعته চফতলণ 

মঔন এওিা اسم নয শওান اسم এয শদাল-গুন ফনননা ওতয তঔন তাতও  نػىٍعته ফতর। মায গুন 

ফনননা ওযা  তাতও  ته و مىنػٍعي  ফতর।  نػىٍعته   ته و مىنػٍعي  এয ভতধয ঘাযচি চফলত চভর থাওতত তফ, 
 
১ .চরঙ্গ   اٍلميؤىنَّثي /اٍلميذىكَّري  

ফাংরা থন   عُ  َخبَ ر  َو ُهوَ  نَ ْعت ت  و َمن ْ  ُمْبَتَدا   
শ এওচন শভধাফী ঙাত্র  ّّىيوى   طىاًلبه  ذىًكي 
শ এওচন শভধাফী ঙাত্রী  ًىيى  طىالًبىةه  ذىًكيَّةه 

 
২ .এয ভাচপ্ত    َمىٍريٍكر/  مىٍنصيٍوبه /مىٍرفٍوعه  

ফাংরা থন   عُ  نَ ْعت ت  و َخبَ ر  َو ُهَو َمن ْ  ُمْبَتَدا   
ওরভচি শঙাি ফযাকচিয ভতধয  ًريىةً الصَّغ  اٍلقىلىمي  ًح اْلٍىًقيبىةً  
আচন এওচন নতুন চক্ষও  ا  ميدىرّْسه  جىًديده ػَٰذى  ىى

 

৩ .এয চনচদনষ্টতা   مىٍعرًفىةه  نىًكرىةه  /
ফাংরা থন   عُ  ُمْبَتَدا   نَ ْعت   َخبَ ر ت  و َو ُهَو َمن ْ  

নতুন চক্ষওচি রম্বা  اٍلميدىرّْسي  اْلىًدٍيدي  طىوًٍيله 
 
৪ .ফঘন   اْلٍىٍمعي / لتٍَّثًنيَّةي ا/ اٍلميٍفرىدي  

ফাংরা থন   عُ  نَ ْعت ت  و َخبَ ر  َو ُهَو َمن ْ  ُمْبَتَدا   
শ এওচন নতুন ঙাত্র  ًدٍيده  ىيوى   طىاًلبه  جى

তাযা নতুন ঙাত্র  به  جيديده  ىيمٍ  طيلَّ
 
ته مىنػٍعيو  এয যযআ نػىٍعته   না অতত াতয। শমভনঃ    ـي بػىٍيتي الًل اْلىرىا  অিায চফত্র খয 
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ওুযঅনী ঈদাযণঃ   
 
অয তাতদয চনয যততঙ ওতঠায াচস্ত।  كىَلىيٍم عىذىابه عىًظيمه 
শ শতাভাতদয প্রওায ত্রু  ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ مًُّبيه 
ওরুণাভ ারনওতনায ক্ষ শথতও তাতদযতও ফরা তফ 
ারাভ। 

ـه قػىٍوالن مّْن رَّب  رًَّحيمو   سىلى

অনায ারনওতনা ফযআ যািভারী, যভ 
দারু।  
 

 كىًإفَّ رىبَّكى َلىيوى اٍلعىزًيزي الرًَّحيمي 

অভাতদযতও যর থ শদঔা,  
 

 اٍىًدنىا الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى 

শিা এও ঈজ্জ্বর নক্ষত্র।  
 

 النٍَّجمي الثَّاًقبي 
তায চাফ-চনওা তচ ত মাতফ  
 

 فىسىٍوؼى ٘ميىاسىبي ًحسىابنا يىًسرينا

শ ুঔীচীফন মান ওযতফ।   فػىهيوى ًح ًعيشىةو رَّاًضيىةو 
চভথযাঘাযী, াীয শওগুচ্ছ।  
 

اًطئىةو  اًذبىةو خى  نىاًصيىةو كى
ফযং এিা ভান শওাযঅন  يده  بىٍل ىيوى قػيٍرآفه َمًَّ
ফযং মাতদযতও জ্ঞান শদা ততঙ, তাতদয ন্ততয আা 
(শওাযঅন) শতা স্পষ্ট অাত। 

 بىٍل ىيوى آيىاته بػىيػّْنىاته ًح صيديكًر الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى 

অনায ারনওতনায ওৃা এিাআ ভা াপরয। 
 

 ذىًَٰلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي 
শআ ভাচদফত,   لًيػىٍوـو عىًظيمو 
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ধযা-৫ (আাযাফাঘও চফতলয  ম্মন্ধ ওাযও ফননাভ)  
 

২৭।  ًأىٍْساءي اإًلشىارىة  আাযা ফাঘও চফতলয 

আাযাফাঘও চফতলয  ) ًأىٍْساءي اإًلشىارىة(  
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ؤيالءً   ىَٰ
এযা/এআগুতরা (ঈব)   

افً  ذى  ىَٰ
এআ দুচি/এআ দুচন (ুং)  

اىَٰ  ذى  
এচি/আচন (ুং) 

 
 (لًٍلقىرًيبً )

চনওতিয চনয    ًاتىاف  ىى
এআ দুচি/এআ দুচন (স্ত্রী) 

ًذهً   ىَٰ
এচি /আচন  )স্ত্রী(  

 أيؤلىػًَٰئكى 
যা/ঐগুতরা (ঈব)   

 ذًَٰنكى 
ঐ দুচি/ঐ দুচন (ুং) 

 ذًَٰلكى 
চি/ঈচন )ুং( 

 
 (لًٍلبىًعيدً )

দূতযয চনয  تىاًنكى 
ঐ দুচি/ঐ দুচন (স্ত্রী) 

 تًٍلكى 
চি/ঈচন )স্ত্রী(  

 

২৮।   ম্মন্ধ ওাযও ফননাভ االٍسمي اٍلمىٍوصيوؿي  

দুচি চফততলযয ভতধয ংতমাকওাযী اسم শমভন لًَّذٍم  ا  চমচন/মা, مىنٍ    ,মা   امى   চমচন  আতযাচদতও 

অযফীতত   االٍسمي اٍلمىٍوصيوؿي ফতর। ংতমাকওাযী ব্দগুচ্ছতও  ًٍوصيٍوؿ
ى
  ,ফতর। শমভন ًصلَّةي اهمل

ফাংরা থন   ِاالْسُم  ِصلَُّة ا لَمْوُصْول
 اْلَمْوُصولُ 

 

শম ওরভচি শিচফতরয ঈয শচি 
চক্ষওচিয চনয  ًمىٍكتىبً الٍ ىَٰ عىلى  لًٍلميدىرّْس  اٍلقىلىمي  الًَّذم 
শম ঙাত্রচি এঔাতন ফা শ আতোচনচা 
শথতও  الطَّاًلبي  الًَّذم  ىينىا جىاًلسه  ًمٍن ًإٍنديكنًيًسيىا 
অচভ তাতও শদতঔচঙরাভ চমচন ফাচড় শথতও 
শফয তচঙর   ًرىأيٍػتيوي  مىنٍ  خىرىجى  ًمنى اٍلبػىٍيت 
অচভ তাআ ওতযচঙরাভ মা াচভদ ফতরচঙর  

امً  ده حى  فػىعىٍلتي  مىا قىاؿى  
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চওন্তু চনচদনষ্ট আতভয শক্ষতত্র  االٍسمي اٍلمىٍوصيوؿي দযওায  না। শমভনঃ  
 

অভায এও ফনু্ধ (অতঙ) শম বাযত শথতও (এততঙ)  ًًلٍ زىًمٍيله ًمن اَلًٍند 
শম তা ফতরচঙর শ এওচন চক্ষও াচভদ  حىاًمده ميدىرّْسه قىاؿى ذًَٰلكى 

 

চরংক  ফঘন শবতদ  ًَّذمال  এয রূ  
نى الًَّذيٍ   

মাযা (ুং) 

افً   الّْذى
শম দুচন (ুং) 

 الًَّذم
শম (ুং) 

ًتٍ االَّ   
মাযা  (স্ত্রী) 

تىافً الَّ   
শম দুচন  ) (স্ত্রী) 

ًت الَّ   
শম (স্ত্রী) 

 
 
ওুযঅনী ঈদাযণঃ   
মাযা চফশ্বা স্থান ওতয এফং ৎওভন ম্পাদন ওতয, 
তাতদয চতনয যততঙ ুংফাদ এফং ভতনাযভ 
প্রতযাফতনণস্থর।  

الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاْلًىاًت طيوَبىَٰ َلىيٍم كىحيٍسني 
 مىآبو 

শতাভাতদয ভধয শথতও শম দু’চন শআ ওুওতভন চরপ্ত , 
তাতদযতও াচস্ত প্রদান ওয। 

اًف يىٍأتًيىاًَنىا ًمنكيٍم فىآذيكٖميىا  كىاللَّذى

ওাতপযযা ফরতফ, শ অভাতদয ারনওতনা! শমফ চচন 
 ভানুল অভাতদযতও থভ্রষ্ট ওতযচঙর, তাতদযতও 
শদচঔত দা 

نىا ًمنى  ٍيًن أىضىلَّ كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا رىبػَّنىا أىرًنىا اللَّذى
 اْلًٍنّْ كىاإٍلًنسً 

চাতফ তাআ ফরুন মা ঈৎওৃষ্ট।  اٍدفىٍع بًالًَّت ًىيى أىٍحسىني 
নতবাভন্ডর  বূভন্ডতর মা অতঙ, চতচন তা চাতনন  ًيػىٍعلىمي مىا ًح السَّمىاكىاًت كىاٍِلىٍرض 
ওতও ভানুল জ্ঞানতাফতঃ অিা ম্পতও চফতওন 
ওতয এফং প্রততযও ফাধয তাতনয নুযণ ওতয।  
 

كىًمنى النَّاًس مىن ٗميىاًدؿي ًح اللًَّو ًبغىرٍيً ًعٍلمو كىيػىتًَّبعي كيلَّ 
 شىٍيطىافو مَّرًيدو 

শম ৎওভন ম্পাদন ওতয এফং শ ইভাণদায, ুরুল 
শাও চওংফা নাযী অচভ তাতও চফত্র চীফন দান ওযফ 

مىٍن عىًملى صىاْلًنا مّْن ذىكىرو أىٍك أينثىىَٰ كىىيوى ميٍؤًمنه 
يىاةن طىيّْبىةن   فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى

মাযা ফয ওতয, অচভ তাতদযতও প্রায প্রচতদান শদফ 
তাতদয ঈিভ ওতভনয প্রচতদান স্বরূ মা তাযা ওযত। 

انيوا  كىلىنىٍجزًيىنَّ الًَّذينى صىبػىريكا أىٍجرىىيم بًأىٍحسىًن مىا كى
 يػىٍعمىليوفى 
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ধযা-৬ (তীত ওাতরয চিা)  

 

২৯। اٍلمىاًضي لي ًفعٍ ال   তীত ওাতরয চিা 

اٍلمىاًضي - এয াধাযন কঠন রঃ  عىلى فػى  আতযাচদ ।  فىًعلى، فػىعيلى،  
- ৯৫%  চিা চতন ক্ষয চফচষ্ট! 
- চিায ভূর রু র তীত ওার,ুরুলফাঘও  এওফঘন। 

  থাওতফ। (চিাওাযও) فىاًعله  াতথ ফনদা (চিায)  - له ًفعٍ 
  

 فَ َعلَ   َفِعلَ   فَ ُعلَ  
শ ওরুনা ওযর   كىريـى শ শুনর   عى  نىصىرى   শ াাময ওযর ْسًى
শ ফড় র   بػيرى  ضىربى  শ প্রায ওযর حىًسبى  শ বাফর كى

শ শঙাি র  صىغيرى শ ওযর   عىًملى শ চরঔর  كىتىبى 

শ চ র   سىهيلى শ চঔর  عىًلمى শ াঠ ওযর   دىرىسى 
শ ওচঠন র   صىعيبى শ ফুছর  فىًهمى শ াঠাতরা  بػىعىثى 
  শ প্রংা ওযর   دى  فػىتىحى  শ ঔুরর حًى
  শ অনচেত র  فىرًحى শ শকর  ذىىىبى 
  শ যাকচিত র   غىًضبى শ শফয র   خىرىجى 
  শ চনযাদ র   سىًلمى শ চপতয অর   رىجىعى 
  শ ক্লান্ত র   تىًعبى শ শঔতরা  اىكىلى 
    শ ফতরা   جىلىسى 
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কঠনানুমাী চিা দুআ প্রওাযঃ  
ও)  الًفٍعلي الصًَّحٍيحىةي ফর চিা শম চিাগুতরাতত ي  এফং  থাতও না। শমভনঃ و 

শ ফড় র   بػيرى  كىتىبى  শ চরঔর عىًلمى  শ চঔর كى

 
ঔ(  ُّالًفٍعلي اٍلميٍعتىل দুফনর চিা শম চিাগুতরাতত ي  এফং   থাতও। শমভনঃ و 

শ থ শদঔাতরা   ىىدىل
 )ىىدىمى(

শ াির  سىارى ) جىدى كى   শ শর  )سىيػىرى  

 
 

ওার নুমাী চিা দুআ প্রওাযঃ 
ও) ياٍلمىاضً  لي ًفعٍ ال  তীত ওাতরয চিা। শমভনঃ  ذىىىبى শ শকর  

ঔ)    يضىارًعي
الًفٍعلي امل  ফতনভান ওাতরয চিা। শমভনঃ  يىٍذىىبي শ মা/মাতফ 

৩০।  ًله فىاع  এয াতথ  اٍلمىاًضي ًفٍعلي ال   এয চযফতনন 

بػي ذى  ىيمٍ   بى  اٖميى   ٍواىى  ذىىىبى  ىيوى   اذىىى
তাযা ওতর (ুং) চকতচঙর তাযা দুচন (ুং) চকতচঙর শ   এওচন (ুং) চকতচঙর  

بىتى  اٖميى    ٍبى ذىىى ىينَّ    ذىىىبىتٍ  ًىيى   اذىىى
তাযা ওতর (স্ত্রী) চকতচঙর তাযা দুচন (স্ত্রী) চকতচঙর শ   এওচন (স্ত্রী) চকতচঙর 

بٍ  انٍػتيمٍ   بٍ  انٍػتيمىا   تيمٍ ذىىى بٍ  أىٍنتى   تيمىاذىىى  تى ذىىى
শতাভযা ওতর (ুং) চকতচঙতর  শতাভযা দুচন (ুং)  চকতচঙতর তুচভ   এওচন (ুং) চকতচঙতর  

  َّ بٍ  انٍػتي َّ ذىىى بٍ انٍػتيمىا   تي بٍ  أىٍنتً   تيمىاذىىى  تً ذىىى
শতাভযা ওতর (স্ত্রী) চকতচঙতর  শতাভযা দুচন (স্ত্রী)  চকতচঙতর তুচভ   এওচন (স্ত্রী) চকতচঙতর  

بػٍ  ٓمىٍني   بٍ  أىنىا   انى ذىىى  تي ذىىى
অভযা চকতচঙরাভ   অচভ চকতচঙরাভ 
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عيٍوا ىيمٍ   عىا اٖميى   ْسًى عى   ىيوى   ْسًى  ْسًى
তাযা ওতর (ুং) শুতনচঙতরা তাযা দুচন (ুং) শুতনচঙতরা শ   এওচন (ুং) শুতনচঙতরা  

ٍعنى ىينَّ   عىتىا اٖميى   ْسًى عىتٍ  ًىيى   ْسًى  ْسًى
তাযা ওতর (স্ত্রী) শুতনচঙতরা তাযা দুচন (স্ত্রী) শুতনচঙতরা শ   এওচন (স্ত্রী) শুতনচঙতরা 

ٍعتيمٍ  انٍػتيمٍ   ا انٍػتيمىا  ْسًى ٍعتيمى ٍعتى  أىٍنتى   ْسًى  ْسًى
শতাভযা ওতর (ুং) শুতনচঙরা শতাভযা দুচন (ুং)  শুতনচঙরা তুচভ   এওচন (ুং) শুতনচঙরা 

  َّ َّ  انٍػتي ٍعتي ٍعتً  أىٍنتً   ٍعتيمىاْسىً انٍػتيمىا   ْسًى  ْسًى
শতাভযা ওতর (স্ত্রী) শুতনচঙরা শতাভযা দুচন (স্ত্রী)  শুতনচঙরা তুচভ   এওচন (স্ত্রী) শুতনচঙরা 

ٍعنىا ني ٓمىٍ   ٍعتي  أىنىا   ْسًى  ْسًى
অভযা শুতনচঙরাভ  অচভ শুতনচঙরাভ 

 
 

 كىريـى  ىيوى   اكىريمى  اٖميى   ٍواكىريمي  ىيمٍ  
তাযা ওতর (ুং) ওরুণা ওতযচঙর   তাযা দুচন (ুং) ওরুণা ওতযচঙর   শ   এওচন (ুং) ওরুণা ওতযচঙর   

 تٍ كىريمى  ًىيى   تىاكىريمى  اٖميى   نى كىريمٍ ىينَّ   
তাযা ওতর (স্ত্রী) ওরুণা ওতযচঙর   তাযা দুচন (স্ত্রী) ওরুণা ওতযচঙর   শ   এওচন (স্ত্রী) ওরুণা ওতযচঙর   

 تى كىريمٍ  أىٍنتى   تيمىاكىريمٍ  انٍػتيمىا  تيمٍ كىريمٍ  انٍػتيمٍ  
শতাভযা ওতর (ুং) ওরুণা ওতযচঙরা শতাভযা দুচন (ুং)  ওরুণা ওতযচঙরা তুচভ   এওচন (ুং) ওরুণা ওতযচঙরা  

  َّ َّ كىريم انٍػتي  تً كىريمٍ  أىٍنتً   تيمىاكىريمٍ انٍػتيمىا    تي
শতাভযা ওতর (স্ত্রী) ওরুণা ওতযচঙরা শতাভযা দুচন (স্ত্রী)  ওরুণা ওতযচঙরা তুচভ   এওচন (স্ত্রী) ওরুণা ওতযচঙরা 

 تي كىريمٍ  أىنىا   نىاكىريمٍ  ٓمىٍني  
অভযা ওরুণা ওতযচঙরাভ   অচভ ওরুণা ওতযচঙরাভ 
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৩১। اٍلمىاًضي ًفٍعلي ال  এয  فىاًعله  ফা ওতনা  
  

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ُبْواذ َ ا ه  ب  ه  َ ذ  ب  ه   ুং ذ 
اِعٌل=ْو=ُهْمَ ا ف  اِعٌل=ا=ُهم  ِتر=ُهوَ  ف  اِعٌل=ُمْست    ف 

َ ْبن  ه  ا ذ  ت  ب  ه  ْتَ ذ  ب  ه   স্ত্রী ذ 
َ =ُهن  اِعٌل=ن  اِعٌل=ا= ف  اف  ُهم   َ ِتر=ِهي  اِعٌل=ُمْست    ف 

ْبُتْمَ ه  ا ذ  ْبُتم  ه  َ ذ  ْبت  ه   ুং ذ 
اِعٌل=ُت=اْهُتْمَ ا ف  اِعٌل=ُت=اْهُتم  َ ف  =اْهت  اِعٌل=ت    ف 

َ ْبُتن  ه  ا ذ  ْبُتم  ه  ْبِتَ ذ  ه   স্ত্রী ذ 
َ اِعٌل=ُت=اْهُتن  ا ف  اِعٌل=ُت=اْهُتم  اِعٌل=ِت=اْهِتَ ف    ف 

ا ْبو  ه  ْبُتَ  ذ  ه   ঈব ذ 
اعَِ ْحُنَف  ا=ه  ٌل=ه  ا   اِعٌل=ُت=اه    ف 

 
 
দুআ ওতনায চভরন ম্ভফ  
 

এওচি চিা প্রধান ফাতওয দুচি ওতনা থাওতত াতয না। শমভনঃ    بػيٍوا الطُّلَّبي ذىىى  ফাওযচি  চঠও 

ন ওাযন بػيٍوا  ,। শতক্ষতত্র চঠও প্রতাক তফ فىاًعله  ঈবআ র الطُّلَّبي  এফং  ك এয ذىىى

بي ذىىىبى الطُّلَّ   ।   ততফ بػيٍوا  এয ফযফায চঠও শমততু তা নাভপ্রধান ফাওয এফং اىلطُّلَّبي ذىىى
শঔাতন চিা ফা ওতনায চফল নাআ অতঙ শওফর ভুফতাদা  ঔফয।  
 

بػيٍوا الطُّلَّبي     ذىىىبى الطُّلَّبي    × ذىىى
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৩২।  بػىره  চিা প্রধান ফাতওযয ঔফয اْلٍيٍملىةي الًفٍعًليَّةي  خى

এওিা ুনন  الًفٍعًليَّةي  اىْلٍيٍملىةي  নাভপ্রধান ফাতওয ঔফয তত াতয। শমভন  ,  
 

ফাংরা থন    ُمْبَتَدا   اْلُجْمَلُة الِفْعِليَّةُ  َخبَ ر 

অভাদ চফশ্বচফদযারতয চদতও শকর   ًذىىىبى ًإَلىَٰ اْلٍىاًمعىة 
  )ًته تى سٍ مي ( ىيوى  =فىاًعله ذىىىبى   =ًفٍعله 

 أىٍحىدي 

চক্ষওচি ক্লা রুভ শথতও শফচযত শকর   فىٍصلً الخىرىجى ًمٍن  
 )ًته تى سٍ مي ( ىيوى  =فىاًعله  خىرىجى =ًفٍعله  
  

 اٍلميدىرّْسي 

 

৩৩।   ٍاٍلًفٍعلي اٍلميتػىعىدّْل  ওভনও চিা     ًزـي اٍلًفٍعلي االَّ ওভনও চিা   
চিাতও চও/ওাতও িাযা প্রশ্ন ওযতর শম ঈিয াা মা শিাআ র  “ চিায ওভন ”অযফীতত 
এিাতও ফরা  । ًبوً  مىٍفعيٍوؿه    ফনদা ভানুফ। ওভন থাওা না থাওায ঈয চবচি ওতয  ًبوً  مىٍفعيٍوؿه  

চিাতও দুচি বাক ওযা ততঙ,  
 

ভুাম্মাদ ওুযঅন ড়র  اٍلًفٍعلي اٍلميتػىعىدّْل قػىرىأى ُميىمَّده اٍلقيٍرأىفى  
ওভনও চিা 

مىْفعيْوؿه ًبوً + فىاًعله + ًفٍعله   
াচভদ দযচাচি ঔুরর   ًام  ده اٍلبىابى فػىتىحى حى
অিা ফ চওঙু ৃচষ্ট ওতযতঙন    كيلَّ شىٍيءو خىلىقى اللي  
অভযা ঔাচরদতও াাময ওতযচঙরাভ   ا اًلدن   نىصىٍرنىا خى

   

াচভদ ফাচাতযয চদতও শকর  ًًزـي    ذىىىبى حىاًمده إلى السٍُّوؽ اٍلًفٍعلي االَّ  
ওভনও চিা 

فىاًعله + ًفٍعله   
ভুাম্মাদ অভায াতথ ফর  مىًعي جىلىسى ُميىمَّده  

শফরার ভচচদ শথতও শফয র  ًؿه ًمنى اٍلمىٍسًجد  خىرىجى ًبلى
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শচায শদায চনয অতক   ফা ঔফয مىْفعيْوؿه ًبوً  
 

াধাযণ শচায শদা 

 ًبلىؿن رىاىٍيتي  رىاىٍيتي ًبلىؿن 
ٍبتيٍم إَلى اٍلميًدٍيًر؟ ٍبتيٍم؟ أذىىى  أ إَلى اٍلميًدٍيًر ذىىى

 

৩৪।   ًىٍفعيوؿي غىريي الصىرًيح
امل (শকৌণ ওভন)  

 
চওঙু চিা যাচয ওতভনয াতথ অতযাচত না ত াযপ চাতযয াাতময অতযাচত । এ 
ধযতনয ওভনতও শকৌণ ওভন ফতর। শমভনঃ  
 
অচভ অিায ঈয চফশ্বা ওতযচঙ    للً اىمىٍنتي بًا 
চক্ষওচি ঙাত্রচিয ঈয যাক ওতযচঙতরন   ّْيدىر

 الطىاًلبً  ىلى سي عى غىًضبى امل
অচভ শযাকীচিতও চনত াাতাতর চকতচঙরাভ     ٍميٍستىٍشفىىَل الٍ ًض اً رًيً مى ذىىىٍبتي بًال 
অচভ ফনতচিয চদতও রক্ষয ওযরাভ   ًنىظىٍرتي اَل اْلىبىل 
অভযা ক্লারুতভ প্রতফ ওতযচঙরাভ  ًٍلنىا ح الفىٍصل  دىخى
 
ঈতযাি ফাওযগুচরতত  جىاره كى َمىٍريكره গুতরা ভানুতফয স্থাতন। চপ ভাাচি নাচফন। 

৩৫। না শফাধও তীত  
তীত ওাতরয চিা না তথন  مىا ফযফহৃত । শমভনঃ  
অচভ ওচপ ান ওচযচন  مىا شىرىٍبتي اٍلقىٍهوىةى 
অচভ অচ চপত মাআচন  مىا ذىىىٍبتي إَلى اٍلمىٍكتىًب اٍليػىٍوـى 
তুচভ চও াঠচি চরঔচন ?  َّتىٍبتى الد ؟أمىا كى  ٍرسى
অতা অভায াতথ মাচন  مىا ذىىىبىٍت عىاًئشىةي مىًعي 
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৩৬।  চিা প্রধান ফাতওয দুচি না  
চিা প্রধান ফাতওয দুআিা না শফাধও তর ঈবআ  ال চদত শুরু তফ। 
অচভ ঔাআচন ান ওচযচন  الى اىكىٍلتي كى الى شىرًٍبتي 
শ তড়চন শরতঔচন   الى قػىرىأى كى الى كىتىبى 
 

৩৭। চনশ্চতা তথন তীত ওাতর  ٍقىد তব্দয ফযফায 

তীতওাতরয চিায ূতফন  ٍقىد ফতর তা চনশ্চতা শফাছা  
চনশ্চআ অচভ অাত ুস্পষ্ট ওতযচঙ চফশ্বাী চাচতয চনয   قىٍد بػىيػَّنَّا اآٍليىاًت لًقىٍوـو ييوًقنيوفى 
চনশ্চআ শ পর ততঙ শম চফত্র ততঙ   اقىٍد أىفػٍلىحى مى  ن زىكَّاىى
 

৩৮। দুা ওযায চনয তীত ওাতরয ফযফায 
অিা তায ঈয যভ ওয  اللٌَٰوي  رىًحىوي 
অিা তাতও ক্ষভা ওরুও  لىوي  اللٌَٰوي  غىفىرى 
অিা শতাভায ভুঔতও ধ্বং না ওরুও  َّفىاؾى  اللٌَٰوي  الىفىض 
 

৩৯। চনওি তীত =   ٍاٍلمىاًضي + قىد   
তীতওাতরয চিায ূতফন  دٍ قى  ফতর তা চনওি তীত চনতদন ওতয।  
চক্ষওচি এআভাত্র শেণীওতক্ষ প্রতফ ওযতরা।   يدىرّْسي الفىٍصلى

 قىٍد دىخىلى امل
প্রততযও শরাও এআভাত্র তাতদয ান ওযায চাকা শচতন চনর  بػىهيمٍ   قىٍد عىًلمى كيلُّ أينىاسو مٍَّشرى 
 

৪০।  দূয তীত ওার =    اٍلمىاًضي +كىافى 

তীতত এওিা তনও ুতফন তচঙর এরু শফাছাতত    اٍلمىاًضي +كىافى  ফযফহৃত ।  
াচভয অযফী বালা তড়চঙর   ةى يَّ بً رى عى الٍ  ةى غى اللُّ  سى رى دى  ريي ْسىً  افى كى 
অচভ অযফী বালা তড়চঙরাভ   ةى يَّ بً رى العى  ةى غى تي اللُّ سٍ رى تي دى نٍ كي 
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৪১।  খিভান তীত ওার =    اٍلميضىارًعي  +كىافى 

তীতত এওিা ওাচ ঘরচঙর এরু শফাছাতত    اٍلميضىارًعي  +كىافى  ফযফহৃত ।  
াচভদ ঔাচচ্ছর   كىافى حىاًمده يىٍأكيلي 
ঔাচদচা ঔাচচ্ছর   كىانىٍت خىًدٍٗمىةي تىٍأكيلي 
তাাঁযা ঈবতআ ঔাদয বক্ষণ ওযততন  ـى ًف الطَّعىا انىا يىٍأكيلى  كى
তাযা অয ফরতফঃ মচদ অভযা শুনতাভ থফা ফুচদ্ধ 
ঔািাতাভ, ততফ অভযা চাান্নাভফাীতদয ভতধয থাওতাভ 
না।  

كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نػىٍعًقلي مىا كينَّا ًح أىٍصحىاًب 
 السًَّعريً 

 

৪২।  তীতত বচফলযত ওার =    اٍلمىاًضي + يىكيوفي 

তীতত বচফলযত ওার  শফাছাতত   ফযফহৃত ।  اٍلمىاًضي + يىكيوفي 
াচভয অযফী বালা তড় থাওতফ   ةى يَّ بً رى عى الٍ  ةى غى اللُّ  سى رى دى  ريي ْسىً  يىكيوفي 
াচভদ ভাচচতদ শমত থাওতফ   حىاًمده ذىىىبى إَلى اٍلمىٍسًجدً  يىكيٍوفي 
 

৪৩।  তীতত ম্ভাফনা  = ا    اٍلمىاًضي + لىعىلَّمى

তীতত ম্ভাফনা  শফাছাতত   ফযফহৃত ।  اٍلمىاًضي + لىعىلَّمىا 
াচভয ম্ভফত অযফী বালা তড়চঙর  ا  ةى يَّ بً رى عى الٍ  ةى غى اللُّ  سى رى دى  ريي ْسىً  لىعىلَّمى
াচভদ ম্ভফত ভাচচতদ চকতচঙর  ا  حىاًمده ذىىىبى إَلى اٍلمىٍسًجدً  لىعىلَّمى
 

৪৪।  তীতত ওাতচয অওাঙ্ক্ষা  =    اٍلمىاًضي + لىٍيتىمىا

তীতত ম্ভাফনা  শফাছাতত   ফযফহৃত ।  اٍلمىاًضي + لىٍيتىمىا 
মচদ াচভয অযফী বালা ড়ত!   ا  ةى يَّ بً رى عى الٍ  ةى غى اللُّ  سى رى دى  ريي ْسىً  لىٍيتىمى
মচদ শতাভযা চানতত!   ا  عىًلٍمتيمٍ  لىٍيتىمى
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৪৫। চিায াতথ াযপ চায 
 

চিায াতথ াযপ চায  ًصلىةي اْلًفْعلًفعل  + 
স্বতঘষ্ট র   ضىرىبى ًح শ অর   أىتىى 
ঈতিচঔত   ضىرىبى ًؿ চনত অর   ًأىتىى ب 

চভা ওযর  ضىرىبى عىلىى শঔাচা   بػىغىى 
ঈদাযণ চদর   ضىرىبى مىثىلن চফঘায ওযর  بػىغىى عىلىى 
ঙাচত শকর    عىفىا তাফা ওযর   تىابى ًإَلى،   تىابى

ক্ষভা ওযর   عىفىا عىٍن তাফা গ্রন ওযর  تىابى عىلىى 
ুনন ওযর   قىضىى অর   جىاءى 

চফঘায ওযর   قىضىى بػىٍيى চনত অর   جىاءى ًب 
তযা ওযর  قىضىى عىلىى শকতরা   ذىىىبى 

যাঔতরা   كىضىعى চনত শকতরা   ذىىىبى ًب 
ভুতঙ চদর    كىضىعى عىٍن ঘতর শকর   ذىىىبى عىٍن 
চপতয শকর   َّكىَل ন্তুষ্ট র   رىًضيى 

এওিা চদতও চপতয মাা 
  رىًضيى عىنٍ   ওায ঈয (ন্তুষ্ট র( كىَلَّ ًإَلى    

চওঙু তত চপতয শকর   كىَلَّ عىٍن াক্ষয শদা   شىًهدى 
  চফরুতদ্ধ াক্ষয শদা شىًهدى عىلىى 
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ধযা-৭ (ফতনভান  বচফলযৎ ওাতরয চিা) 
 

৪৬।  ٍارًعي ميضى ال  ফতনভান  বচফলযৎ ওাতরয চিা  
অভযা চাচন শম চিায ভূর র اٍلمىاًضي মা فػىعىلى    কঠতনয।  فػىعىلى   এয ক্ষয চতনচিতও 

মথািতভ    ؼ  ওাচরভা , ع  ওাচরভা এফং ؿ  ওাচরভা ফরা । চতন ক্ষয চফচষ্ট চিা 

গুতরায  শথতও  ٍميضىارًعي ال   ওযতত তর, 
 

  اٍلميضىارًعي  এয চনতদনও  م ، ت، أ، ف আতযাচদয ঈয পাতা 

 ؼ   ওাচরভা ুওুন  

 ع  ওাচরভা পাতা, ওাযা চওংফা দম্মা   

 ؿ  ওাচরভা দম্মা ফাতত ।  

থনাৎ, চতন ক্ষয চফচষ্ট  اٍلميضىارًعي এয াধাযণ রু  يػىٍفعىلي ، يػىٍفًعلي ، يػىٍفعيلي  
ফতনভান  বচফলযৎ ওাতরয চিা ভাযপু, ভানুফ এফং ভাজু্জভ  চওন্তু ওঔন ভাচরুয  না।  
াধাযন ফতনভান অয খিভান ফতনভান ওাতরয রু এওআ। ফাতওযয ফযফায শদতঔ ফুছতত ।  
ভুদাযীয ুতফন  سى শমাক ওযতর তা চনচদনষ্টবাতফ বচফলযততও চনতদন ওতয।  
 
  ওাচরভায যওত চযফতনতনয ফাফঃ ع 

 ফাতফয নাভ اْلَماِضي الُمَضارِعُ   ওাচরভায চযফতনন ع

দম্মা >> পাতা    نىصىرى  يػىٍنصيري ফাফ- نىصىرى    
 ওাঙযা >> পাতা    رىبى ضى  يىٍضًربي  ফাফ- ضىرىبى    

পাতাতানী  فػىتىحى  يػىٍفتىحي ফাফ- فػىتىحى    
দম্মা  >> দম্মা  كىريـى  يىٍكريـي ফাফ- كىريـى     

পাতা  >> ওাঙযা    عى  يىٍسمىعي -ফাফ ْسًى عى   ْسًى  
ওাঙযাতানী  حىًسبى  ٘مىًٍسبي ফাফ- حىًسبى    
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  ওাচরভায যওত চযফতনতনয ওতওচি ঈদাযণঃ ع
 

يَ ْنُصرُ  -َنَصَر   (পাতা-দম্মা) 
তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي  তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي 

শ ঔুতচ শর  يىٍطليبي  –طىلىبى  শ চযফতনন ওযর  يػىنػٍقيلي  –نػىقىلى  
শ প্রতফ ওযর  يىٍدخيلي  –دىخىلى  শ দাত্ব ওযর  يػىٍعبيدي  –عىبىدى  
শ তযা ওযর  يػىٍقتيلي  –قػىتىلى  শ ৃচষ্ট ওযর  ٙمىٍليقي  –خىلىقى  

শ চফৃঙ্খরা ওযর   يػىٍفسيدي  –فىسىدى  শ ভানর  يػىٍقنيتي  –قػىنىتى  
শ শফয র  ٙمىٍريجي  –خىرىجى  শ স্বীওায ওযর  يىٍكفيري  –كىفىرى  

শ চফঘায ওযর  ٘مىٍكيمي  –حىكىمى  শ ধযান ওযর  يىٍدريسي  –دىرىسى  
শ ফর  يػىٍقعيدي  –قػىعىدى  শ ফস্থান ওযর  ٚمىٍكيثي  –مىكىثى  

শ শঙতড় চদর  يػىتػٍريؾي  –تػىرىؾى  শ শৌতঙ চদর  يػىبػٍليغي  –بػىلىغى  
শ তন বাঙ্গর  يػىنػٍقيضي  –نػىقىضى  শ ধযর    يىٍأخيذي -أىخىذى  
শ রক্ষয ওযর  يػىٍنظيري  –نىظىرى  শ অতদ ওযতরা  يىٍأميري  -أىمىرى  
শ ওৃতজ্ঞ র  يىٍشكيري  –شىكىرى  শ রুওাতরা  تػىرى ٍستػيري يى  –سى  
শ নীযফ র  يىٍسكيتي  –سىكىتى  শ ঘালাফাদ ওযর  ٘مىٍريثي  –حىرىثى  
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 (পাতা-ওাঙযা) َضَرَب - َيْضِربُ 

তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي  তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي 
শ চভথযা ফরর  يىٍكًذبي  –كىذىبى  শ শধৌত ওযর  يػىٍغًسلي  –غسىلى  

শ ঈাচনন ওযর  يىٍكًسبي  –كىسىبى  শ চ ওযর  يػىٍغًلبي  –غىلىبى  
শ বাঙ্গর  يىٍكًسري  –كىسىرى  শ তযাঘায ওযর  يىٍظًلمي  –ظىلىمى  

শ চষু্ণ র  يىٍصًبي  –صىبػىرى  শ অরাদা ওযর  يػىٍفًصلي  –فىصىلى  
শ চপতয অর  يػىٍرًجعي  –رىجىعى  শ ফর  ٗمىًٍلسي  –جىلىسى  

শ ঔুরর  يىٍكًشفي  –كىشىفى  শ শল ওযর  ٙمىًٍتمي  –خىتىمى  
শ ঘুচয ওযর   يىٍسرًؽي  –سىرىؽى  শ চানর  يػىٍعًرؼي  –عىرىؼى  
শ ফন ওযর  ٘مىًٍملي  –حىىلى  শ ঈচস্থত ওযর  يػىٍعًرضي  –عىرىضى  
শ ধ্বং ওযর  يػىٍهًلكي  –ىىلىكى  শ ক্ষভা ওযর  يػىٍغًفري  –غىفىرى  

শ ফতীনন ওযর   يػىٍنزًؿي  –نػىزىؿى  শ চযওল্পনা ওযর  يػىٍغًرسي  –غىرىسى  
  শ ঘুচি বংক ওযর  يػىٍغًدري  –غىدىرى  
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يَ ْفَتحُ  -فَ َتَح   (পাতাতানী) 
তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي  তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي 

শ দান ওযর  ٍنىحي  –مىنىحى ٚمى  শ শকর  يىٍذىىبي  –ذىىىبى  
শ ঔুরর  يػىٍفتىحي -فػىتىحى  শ চচজ্ঞাা ওযর  يىٍساىؿي  –سىاىؿى  

শ াঠাতরা  يػىبػٍعىثي -بػىعىثى  শ াঠ ওযর  يػىٍقرىأي  - قػىرىأى  
শ প্রংা ওযর  ٍدىحي  –مىدىحى ٚمى  শ ফাধা চদর  ٍنىعي  –مىنىعى ٚمى  

শ ঈঠাতরা  ٍرفىعي يػى  –رىفىعى  শ অখাত ওযর  ٗمىٍرىحي  –جىرىحى  
শ চভা ওযর  ٗمىٍمىعي  -ُجىىعى  শ া ওযর  يػىٍنجىحي  –ْمىىحى  

শ ফানাতরা  ٗمىٍعىلي  -جىعىلى  শ চবা চদর  يػىٍلعىني  –لىعىنى  
শ মাদু ওযর  يىٍسحىري  -سىحىرى  শ ঘালাফাদ ওযর  يػىٍزرىعي  –زىرىعى  

শ ংতাধন ওযর  يىٍصلىحي  -صىلىحى  শ ওাির  يػىٍقطىعي  –قىطىعى  
শ রাব ওযর  يػىنػٍفىعي  -نػىفىعى  শ ঈদ্ভাফন ওযর  اى يػىٍبدىأي  –بىدى  

  শ প্রদনণ ওযর  يىٍظهىري  –ظىهىرى  
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َيْكُرمُ  -َكُرَم   (দম্মা-দম্মা) 
তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي  তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي 

শ বাযী র  يػىثٍػقيلي  –ثػىقيلى  শ চনওিফতনী র  يػىٍقريبي  –قػىريبى  
শ দূযদচন র  يػىٍبصيري  –بىصيرى  শ দূতয শকর  يػىبػٍعيدي  –بػىعيدى  
শ ওতঠায র  يىٍصعيبي  –صىعيبى  শ ফৃচদ্ধ ওযর  ثػيرى يىٍكثػيري  –كى  

শ ফড় র  يػىٍعظيمي  –عىظيمى  শ ুেয র  ٘مىٍسيني  –سينى حى  
শ ঔাাঁচি র  يىٍطهيري  –طىهيرى  শ ঔাতিা র  يػىٍقصيري  –قىصيرى  

শ চনঔুত র  يػىٍلطيفي  –لىطيفى  শ ফড় র  بػيرى يىٍكبػيري  –كى  
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 %৯৯.৯৯ (ওাঙযা-পাতা) َسِمَع - َيْسَمعُ 
তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي  তীত ওাতরয থন اْلُمَضارِعُ  -اْلَماِضي 

শ ঔুচ র  يػىٍفرىحي  –فىرًحى  শ শুনর  عى يىٍسمىعي  –ْسًى  
শ চঘচন্তত র  ٘مىٍزىفي  –حىزًفى  শ চানর  يػىٍعلىمي  –عىًلمى  

শ চাাতন র  يػىٍعطىشي  –عىًطشى  শ ভুঔস্ত ওযর  ٘مىٍفىظي  –حىًفظى  
শ চযষ্কায ওতয ফরর  ٗمىٍهىري  –جىًهرى  শ ভুঔন র  ٗمىٍهىلي  –جىًهلى  

শ চনযাদ র  يىٍسلىمي  –سىًلمى  শ প্রংা ওযর  دى ٘مىٍمىدي  –حًى  
শ ঘড়র  يػىرٍكىبي  –رىًكبى  শ ফুছর  يػىٍفهىمي  –فىًهمى  

শ ান ওযর  يىٍشرىبي  –شىًربى  শ যাকাচিত র  ًبي يػىٍغضى  –بى غىض  
শ ার  يىٍضحىكي  –ًحكى ضى  শ াক্ষয চদর  يىٍشهىدي  –شىًهدى  

শ খৃণা ওযর  يىٍكرىهي  –كىرًهى  শ চনযাদ তরা  يىأىمىني  -أىًمنى  
    

َيْحِسبُ  -َحِسَب   (ওাঙাযতানী) 
শ চাফ ওযর  ٘مىًٍسبي  –حىًسبى  শ স্বঙে র  يػىٍنًعمي  –نىًعمى  

  শ াচয র  يىًرثي  –كىًرثى  
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اٍلميضىارًعي  ًفٍعلي ال    এয চতনচি গ্রু অতঙ, প্রচতচি চিায াতথ ঘাযচি চফল গুরুত্বুনন 
 

গ্রু-১ ওতনা তওতি 

জ্ঞাতফয চফল থন  ُاْلُمَضارِع 
، مى    এয চঘহ্নঃ اٍلميضىارًعي   يىٍذىىبي  শ মা فى، أ، تى
চিায ভূরঃ  ذىب শ মা (স্ত্রী)  ٍىىبي تىذ  

ওতনাঃ   ٍستىًته مي  তুচভ মা  تىٍذىىبي 
ভাযপুয অরাভতঃ   ِي  অচভ মাআ  أٍذىىبي 
  অভযা মাআ  نىٍذىىبي 

 
 

গ্রু-২  ن অত ن মা 
জ্ঞাতফয চফল থন ن মা ن অত 

، مى    এয চঘহ্নঃ اٍلميضىارًعي  بىا তাযা দুআচন মা تى بىافً  يىٍذىى  يىٍذىى
চিায ভূরঃ  ذىب তাযা ওতর মা بػيٍوا بػيٍوفى  يىٍذىى  يىٍذىى
ওতনাঃ  ا  ٍك  م তাযা দুআচন (স্ত্রী) মা 

শতাভযা দুআচন মা 
শতাভযা দুআচন (স্ত্রী) মা 

بىا بىافً  تىٍذىى  تىٍذىى

ভাযপু অরাভতঃ   ف অত শতাভযা ওতর মা بػيٍوا بػيٍوفى  تىٍذىى  تىٍذىى
ভানুফ  ভাজু্জতভয 
অরাভতঃ  

 মা ف
 

তুচভ (স্ত্রী) মা  ًٍب ًبٍيى  تىٍذىى  تىٍذىى
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গ্রু-৩    َُّهن   ভাফচন ُتنَّ   
জ্ঞাতফয চফল থন  ُاْلُمَضارِع 

، مى    এয চঘহ্নঃ اٍلميضىارًعي   يىٍذىىٍبى  তাযা  (স্ত্রী)মা تى
চিায ভূরঃ  ذىب শতাভযা (স্ত্রী) মা  تىٍذىىٍبى 
ওতনাঃ  ف   

চফবচিঃ  ভাফনী    
 

 
اٍلميضىارًعي  ًفٍعلي ال   এয াতথ   فىاًعله  এয চযফতনন  

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

بػيٍوفى  بىافً  يىٍذىى  ুং يىٍذىىبي  يىٍذىى

তাযা ওতর মা/মাতফ তাযা দুচন মা/মাতফ শ মা/মাতফ  

بىافً  يىٍذىىٍبى   স্ত্রী تىٍذىىبي  تىٍذىى

তাযা ওতর মা/মাতফ তাযা দুচন মা/মাতফ শ মা/মাতফ  

بػيٍوفى  بىافً تىٍذىى  تىٍذىى  ুং تىٍذىىبي  
শতাভযা ওতর মা/মাতফ শতাভযা দুচন মা/মাতফ তুচভ মা/মাতফ  

بىافً  تٍذىىٍبى  ًبٍيى  تىٍذىى  স্ত্রী تىٍذىى
শতাভযা ওতর মা/মাতফ শতাভযা দুচন মা/মাতফ তুচভ মা/মাতফ  

 ঈব اىٍذىىبي   نىٍذىىبي 
অভযা মাআ/মাতফা  অচভ মাআ/মাতফা  
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ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং يىٍكتيبي  يىٍكتيبىافً  يىٍكتيبػيٍوفى 

তাযা ওতর শরতঔ/চরঔতফ তাযা দুচন শরতঔ/চরঔতফ শ শরতঔ/চরঔতফ  

 স্ত্রী تىٍكتيبي  تىٍكتيبىافً  يىٍكتيٍبى 

তাযা ওতর শরতঔ/চরঔতফ তাযা দুচন শরতঔ/চরঔতফ শ শরতঔ/চরঔতফ  

 ুং تىٍكتيبي  تىٍكتيبىافً  تىٍكتيبػيٍوفى 
শতাভযা ওতর চরঔ/চরঔতফ শতাভযা দুচন চরঔ/চরঔতফ তুচভ চরঔ/চরঔতফ  

 স্ত্রী تىٍكتيًبٍيى  تىٍكتيبىافً  تىٍكتيٍبى 
শতাভযা ওতর চরঔ/চরঔতফ শতাভযা দুচন চরঔ/চরঔতফ তুচভ চরঔ/চরঔতফ  

 ঈব أٍكتيبي   نىٍكتيبي 
অভযা চরচঔ/চরঔফ  অচভ চরচঔ/চরঔফ  
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  এয ভাযপু, ভানুফ  ভাজু্জভ রূ اٍلميضىارًعي 
 

ভাজু্জভ ভানুফ ভাযপু থন 

 শ মা/মাতফ يىٍذىىبي  يىٍذىىبى  يىٍذىىبٍ 

بىا بىا يىٍذىى بىافً  يىٍذىى  তাযা দুচন মা/মাতফ يىٍذىى

بػيٍوا بػيٍوا يىٍذىى بػيٍوفى  يىٍذىى  তাযা ওতর মা/মাতফ يىٍذىى

শ تىٍذىىبي  تىٍذىىبى  تىٍذىىبٍ   ) স্ত্রী (মা/মাতফ 

بىا بىا تىٍذىى بىافً تىذٍ  تىٍذىى ىى  তাযা দুচন  ) স্ত্রী  ( মা/মাতফ 

তাযা ওতর يىٍذىىٍبى  يىٍذىىٍبى  يىٍذىىٍبى   ) স্ত্রী ( মা/মাতফ 

 তুচভ মা/মাতফ تىٍذىىبي  تىٍذىىبى  تىٍذىىبٍ 

بىا بىا تىٍذىى بىافً  تىٍذىى  শতাভযা দুচন মা/মাতফ تىٍذىى

بػيٍوا بػيٍوا تىٍذىى بػيٍوفى  تىٍذىى  শতাভযা ওতর মা/মাতফ تىٍذىى

ًبٍ تىذٍ  ىى ًبٍ   ًبٍيى  تىٍذىى তুচভ )স্ত্রী تىٍذىى  ( মা/মাতফ 

بىا بىا تىٍذىى بىافً  تىٍذىى শতাভযা দুচন )স্ত্রী تىٍذىى  ( মা/মাতফ 

শতাভযা ওতর تىٍذىىٍبى  تىٍذىىٍبى  تىٍذىىٍبى   ) স্ত্রী ( মা/মাতফ 

 অচভ মাআ/মাতফা اىٍذىىبي  اىٍذىىبى  اىٍذىىبٍ 

 অভযা মাআ/মাতফা نىٍذىىبي  نىٍذىىبى  نىٍذىىبٍ 
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৪৭। না শফাধও ফতনভান 

 ফাতর “না ওযায الى   ফাতর ফতনভান ফস্থা “না ওযা” শফাছা, চওন্তু  مىا এয ূতফন اٍلميضىارًعي 

বযা” শফাছা এতও   الى اٍلنَّاًفيىةي ফতর।   

 الى  এয ূতফন اٍلميضىارًعي  مىا এয ূতফন اٍلميضىارًعي 

ااٍلىفى  مىا يىٍذىىبي ًاَلى السٍُّوؽً  ٍهرو ىىبي ًاَلى السٍُّوًؽ بػىٍعدى الظُّ الى يىذٍ    
শ এঔন ভাতওনতি মাতচ্ছ না/মাতফ না  শ শচাতযয য ভাতওনতি মা না। 

أٍشرىبي اٍلقىٍهوىةى مىا   الى أٍشرىبي اٍلقىٍهوىةى  
অচভ ওচপ ান ওযচঙ না/ওযফ না  অচভ ওচপ ান ওচয না  

 

৪৮। ভুদাচযয  اىٍمره চাতফ ফযফায 

  শফাছাতনা ততঙ। آًمنػيٍوا িাযা অতদ تػيٍؤًمنػيٍوفى  এঔাতন – تػيٍؤًمنػيٍوفى بًا الًل كى رىسيٍولًوً 

৪৯। না শফাধও বচফলযত  

ফযফহৃত  বচফলযৎ ওাচতও না শফাধও ওযতত।    لىنٍ  ফযচি    لىنٍ   শও ভানুফ ওতয।  اٍلميضىارًعي  

শচায চদতত এয য  لىنٍ   ا    মুি ।  اىبىدن
 
অচভ অকাচভওার চযাদ মাফনা  ادن لىٍن اىٍذىىبى ًاَلى الرّْيىاًض غى 
অচভ ওঔতনা চযাদ মাফনা  الىٍن اىٍذىىبى ًاَلى الرّْيىاًض اى  بىدن
শদামতঔয অগুন অভাতদয স্পন ওযতফ না ল্প চওঙু 
ভ ফযচতত  

 ًإالَّ أىيَّامنا مٍَّعديكدىةن   كىقىاليوا لىن َتىىسَّنىا النَّاري 

শম শরাও আরাভ ঙাড়া নয শওান ধভন তারা ওতয, 
ওচস্মণওাতর তা গ্রণ ওযা তফ না 

ـً ًديننا فػىلىن يػيٍقبىلى ًمٍنوي   كىمىن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى  ٍسلى  اإٍلً

ফস্তুতঃ মাতও অিা শকাভযা ওতয শদন, তুচভ 
তাতদয চনয শওান থআ াতফ না শওাথা। 

دى لىوي سىًبيلن  فػىلىنكىمىن ييٍضًلًل اللَّػوي   َتًى

চওঙুততআ অিা ওাতপযতদযতও ভুরভানতদয ঈয 
চফচ দান ওযতফন না। 

اًفرً  كىلىن  ينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنيى سىًبيلن   ٗمىٍعىلى اللَّػوي لًٍلكى
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৫০। ভাত্রআ খিতফ এভন চিা   كىادى এয ফযফায 

ওাচ এঔন শল চন শওফর ওযা প্রা শুরু তচ্ছ এরু শক্ষতত্র   يىكىادي ، كىادى ফযফহৃত । 

কঠনঃ   اٍلميضىارًعي + ًاٍسمه مىٍرفػيٍوعه + كىادى  
 
ফারওচি প্রা শতআ শপতরচঙর   كىادى اٍلوىلىدي يىٍضحىكي 
তাতদয চওঙু চওঙু ন্তয প্রা খুতয চকতচঙর    ًيقو مّْنػٍهيمٍ   كىادى يىزًيغي قػيليوبي فىر 
ফারওচি প্রা শত শপরতফ   يىكىادي اٍلوىلىدي يىٍضحىكي 
চফদুযৎ ঘভও প্রা তাতদয দৃচষ্ট শওতড় শন   ىيمٍ   ؽي ٙمىٍطىفي أىٍبصىارى   اٍلبػىرٍ  يىكىادي 
 

৫১।  ٍلى ভুদাযীতও তীত থন শদ 

ব্দচি  لىٍ   এয ুতফন ফত তাতও ভাজু্জভ ওতয এফং তীত থন দতযী ওতয ।  اٍلميضىارًعي  
 
তুচভ চও চান না শম, অিা ফ চওঙুয ঈয চিভান?  تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّػوى عىلىىَٰ كيلّْ شىٍيءو قىًديره أىلٍى  
মাযা অিা মা ফতীণন ওতযতঙন, তদনুমাী পারা ওতয না, 
তাযাআ াাঘাযী। 

 كىمىن لٍَّ ٘مىٍكيم ِبىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيكلىًَٰئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى 
অয মচদ অচন এরূ না ওতযন, ততফ অচন তাাঁয কাভ 
চওঙুআ শৌঙাতরন না। 

ا بػىلٍَّغتى رً   سىالىتىوي   كىًإف لٍَّ تػىٍفعىٍل فىمى
মাযা ইভান অতন এফং স্বী চফশ্বাতও শতযওীয াতথ চভচেত 
ওতয না 

 يػىٍلًبسيوا ًإٚمىانػىهيم ًبظيٍلمو  كىلىٍ الًَّذينى آمىنيوا 
অচভ চও তাতও শদআচন ঘকু্ষি,  ٍنػىٍيً  أىلى  ْمىٍعىل لَّوي عىيػٍ
চতচন চও অনাতও এতীভরূত ানচন?  ٍٍدؾى يىًتيمنا فىآكىلَٰ  أىلى  ٗمًى
অচভ চও অনায ফক্ষ ঈমু্মি ওতয শদআচন?  ؾى   ٍح لىكى صىٍدرى   أىلٍى نىٍشرى 
চক্ষা চদততঙন ভানুলতও মা শ চানত না।   نسىافى مىا  يػىٍعلىمٍ  لىٍ عىلَّمى اإٍلً
অচন চও শদতঔনচন অনায ারনওতনা স্তীফাচনীয াতথ 
চওরূ ফযফায ওতযতঙন? 

 بُّكى بًأىٍصحىاًب اٍلًفيلً   كىٍيفى فػىعىلى رى    تػىرى  أىلىٍ 
চতচন ওাঈতও চন্ম শদনচন এফং শওঈ তাতও চন্ম শদচন  ٍييولىدٍ  كىلىٍ يىًلٍد  لى 
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রক্ষযনীঃ  

 ما ذىىىٍبتي ًاَلى الرّْيىاضً  لٍى اىٍذىىٍب ًاَلى الرّْيىاضً 
অচভ চযাদ মাআচন অচভ চযাদ মাআচন 

 

৫২। এঔন ওযা চন তথন  + ...  +  ٍبػىٍعدي  لى  

অভায ফাফা এঔন চপতয অতন চন   لٍى يىرًجٍع أًبٍ بػىٍعدي 
অচভ তাতও এঔন এওচি চঘচঠ চরচঔচন   لٍى أٍكتيٍب لىوي رًسىالىةن بػىٍعدي 
অচভ এঔন চফফা ওচযচন   لٍى أٍنكىٍح بػىٍعدي 
 
 

৫৩। চনশ্চতা, প্রতুরতা, ম্ভাফনা/তে প্রওাত ভুদাযীতত   ٍقىد তব্দয ফযফায 

ভুদাচযয ূতফন  ٍقىد অতর তা চনশ্চতা, প্রতুরতা, ম্ভাফনা/তে প্রওা ওতয। 
শতাভায ফযআ চান শম অচভ শতাভাতদয চনয অিায 
যাুর।  

 চনশ্চতা كى قىٍد تػىٍعلىمي اىِّنّْ رىسيٍوؿي الًل اًلىٍيكيمٍ 

ভাতছ ভাতছ র ঙাত্রযা া ওতয।   في اقىٍد يػىٍنجىحي الطى  প্রতুরতা ًلبي الكىٍسلى

অচ ফৃচষ্ট নাভতত াতয।     اليػىٍوـى  طىري مى الٍ  قىٍد يػىٍنزًؿي ম্ভফনা 
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ধযা-৮ (অতদ  চনলধ) 
 

৫৪।   اىٍمره  অতদ  
ارًعي اٍلميضى   এয ২ ুরুতল । অতদ ফনদা ভাজু্জভ। اٍلميضىارًعي  ফা অতদ শওফর اىٍمره   শথতও 

ওতওচি ধাত এিা চযফচতনত । শমভন,  
  تىٍذىىبي এয   اٍلميضىارًعي এয অরাভত  تى এফং ভাযপুয অরাভত ‘শ’ ঈতঠ মাতফ।  শতল 

ভাজু্জতভয অরাভত ‘াচওন’ ফতফ,  ٍٍذىىب 
 প্রথতভ াচওন ফা ঈচ্চাযন ওযা মাতচ্ছ না। তাআ এঔাতন   إ ফা   أ অতফ। عওাচরভা 

শ থাওতর   أ নাতর   إ  
 

 ًإْذىىبْ < ْذىىْب <  تىٍذىىبي 
 

অতদ ূঘও   َاْمر াধাযণ ফতনভান   ُاْلُمَضارِع 
তুচভ মা!   ًٍاٍذىىب তুচভ মা   تىٍذىىبي 

শতাভযা দুচন মা!  
শতাভযা দুচন (স্ত্রী) মা!  

بىا   শতাভযা দুচন মা ًاٍذىى
শতাভযা দুচন (স্ত্রী) মা  

بىافً   تىٍذىى

শতাভযা ওতর মা!   بػي ٍواًاٍذىى  শতাভযা ওতর মা   بػيٍوفى  تىٍذىى
তুচভ (স্ত্রী)  মা!   ًٍب ًبٍيى   তুচভ(স্ত্রী) মা ًاٍذىى  تىٍذىى

শতাভযা ওর (স্ত্রী)  মা!   ًاٍذىىٍبى শতাভযা ওর(স্ত্রী) মা   تىٍذىىٍبى 
 
 

 এয ফযফায (দা, চনত অতা)  ىىاتً 

ফহুফঘন  এওফঘন   
اتيوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإف كينتيمٍ   ুরুল   !ىىاًت قػىلىمنا يىا كىلىدي  صىاًدًقيى  ىى

শতাভাতদয প্রভাণ চনত এতা ,মচদ শতাভযা তযফাদী । এওিা ওরভ দা শ ফারও  
اًتٍيى  َّ  نَّ بػيٍرىىانىكي  ىى اًتٍى ًكتىابنا  اتو صىاًدقى  ًإف كينتي  স্ত্রী   !يىا عىاًئشىةي ىى

শতাভাতদয প্রভাণ চনত এতা, মচদ শতাভযা (স্ত্রী) 
তযফাদী । 

শ অতা এওিা ফআ চনত অতা  
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৫৫।  ي َنًى চনতলধ  

চনতলধ শওফর   اٍلميضىارًعي  এয ২ ুরুতল । চনতলধ ফনদা ভাজু্জভ।     اٍلميضىارًعي   শথতও  ي َنًى  ওযতত 
 ফত এফং ভাযপুয অরাভত ‘শ’  ঈতঠ ভাজু্জতভয অরাভত  ال এয  ুতফন না ফাঘও  تىٍذىىبي 

‘াচওন’ ফত। শমভনঃ     َْلى تىْذىىب  
 

চনতলধ ূঘও  َْنِهي াধাযণ  ُاْلُمَضارِع 
তুচভ শমনা    ٍالى تىٍذىىب তুচভ মা   تىٍذىىبي 

শতাভযা দুচন শমনা 
শতাভযা দুচন (স্ত্রী) শমনা 

بىا    শতাভযা দুচন মা الى تىٍذىى
শতাভযা দুচন (স্ত্রী) মা  

بىافً   تىٍذىى

শতাভযা ওতর শমনা بػيٍوا بػيٍوفى   শতাভযা ওতর মা الى تىٍذىى  تىٍذىى
তুচভ (স্ত্রী) শমনা  ًٍب ًبٍيى   তুচভ (স্ত্রী) মা الى تىٍذىى  تىٍذىى

শতাভযা ওর (স্ত্রী) শমনা  الى تىٍذىىٍبى শতাভযা ওর(স্ত্রী) মা   تىٍذىىٍبى 
 

৫৬।  ىىاءى এয ফযফায 

তব্দয থন   ىىاءى   “ র ”  এিা এওিা অতদ।  
ফহুফঘন এওফঘন  

ـي ا ٍلًكتىابى يىا ًإٍخوىافي ىىاؤي  ুং ىىاءى اٍلًكتىابى يىا عىًليُّ  

শ বাআতযা ফআিা না শ অরী ফআচি না  

اًء اٍلًكتىابى يىا اًمنىةي  ىىاؤيفَّ اٍلًكتىابى يىا اىخىوىاتي   স্ত্রী ىى

শ শফাতনযা ফআচি না শ অচভনা ফআচি না  

 

৫৭। ‚ধতযা‛ ফা ‚র‛ তথন ،اًلىٍيكى  اًلىٍيكيٍم   আতযাচদয ফযফায 
এআ ফআচি ধতযা ,শ ফারও  ا اًلىٍيكى ذى  يىاكىلىدي  ٍلًكتىابى ا ىَٰ

অতযা চওঙু ঈদাযণ না  ٍايٍخرىل اىٍمًثلىةن  اًلىٍيكيم 

শতাভযা অরায চওতাফ অাঁওতড় ধতয থাওতফ  ًعىلىٍيكيٍم ًبًكتىاًب الل 
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৫৮।   تػىعىاؿى  তব্দয ফযফায  

يي -جىاءى   এওিা অতদ।  থন‘ ,অতা’।  শ অর এআ তথন ফযফহৃত  চিা র    تػىعىاؿى  َيًى  

 চওন্তু অভতয ফযফহৃত    يىْاًت -اىتى     এয রুগুতরা রঃ  تػىعىاؿى  
 

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং تػىعىاؿى  تػىعىالىيىا تػىعىالىٍوا

 স্ত্রী تػىعىاًلٍ  تػىعىالىيىا تػىعىالىٍيى 

 

etoN  তরা এওচি Verb মায থন শ ঈতয ঈঠর ,শ ঈচ্চ র আতযাচদ। অভযتػىعىاَلى  :  এয  تػىعىاؿى  
ভূর থন তরা  “ ঈতঠ অতা” 
 

৫৯।  ًـي ااٍلىٍمر  তৃতীুরুতল  প্রথভুরুতল অতদ  الى
তৃতীুরুতল /প্রথভ ুরুতলয ভুদাযী ভাজু্জতভয অতক  ফাতর অতদ শফাছা। শমভনঃ ؿً  

শ শরঔুও  ٍلًيىٍكتيب 
শ মাও  ٍلًيىٍذىىب 
শ ঔাও  ٍلًيىٍأكيل 

তাযা দুআচন)ুং (ফুও ا  لًيىٍجًلسى
শ  ) এওচন শভত (ফুও  ٍلًتىٍجًلس 

অভযা শমন ঔাআ  ٍلًنىٍأكيل 
 

এআ ـي ااٍلىٍمرً   শও ফরা  ؿً   الى । এিা শময চফচষ্ট । ততফ এয ূতফন   ُثيَّ , ؼى , كى অতর ুওুন 
চফচষ্ট । শমভনঃ 
প্রততযও ঙাত্র শমন ফত এফং শরতঔ   اًلبو كىٍليىٍكتيبٍ لًيىٍجًلٍس كيلُّ طى 
ুতযাং তাযা শফয শাও   ٍفػىٍلنىٍخريج 
অভযা শমন চওঙু চড় তঃয শমন খুভাআ   ٍلًنػىٍقرىٍأ قىًلٍيلن ثيَّ ٍلنػىنىم 
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৬০। بً + صىلَّى  এয ফযফায  
 صىلَّى ييصىلّْى صىلّْ 

রাত ড় শ রাত তড় শ রাত ড়র 

 
শ অভাতদয রাত ড়া بًنىا صىلَّى  
অভাতদয রাত ড়া  ّْبًنىا صىل  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.eelm.weebly.com



66 
 

ধযা-৯ (প্রশ্ন  প্রতশ্নািয) 

৬১। ـي اإل  প্রশ্নতফাধও ব্দ  ٍسًتٍفهىا
 

থন ঈদাযণ থন  ُاالْسِتْفَهام 
শতাভায নাভ চও ?  ؟اٍْسيكى ا مى  চও? ؟...مىا  
তুচভ শওভন অঙ?   ؟ حىاكىٍيفى ليكى  শওভন?  ؟...كىٍيفى  
তুচভ শওাতেতও (এততঙা)?  ؟ ؟...ًمٍن اٍينى  শওাতেতও ًمٍن اٍينى اٍنتى  
তুচভ চও এওচন ঙাত্র?  ؟طىاًلبه ىىٍل أٍنتى  (তাআ) ওী?  ؟...ىىٍل 
তুচভ শওান ফআচি াঠ ওতযচঙতর?   ؟ ؟....اىمُّ  ?শওানচি اىمُّ ًكتىابو قػىرىٍاتى  
শতাভায চও শওান বাআ অতঙ ?  ؟ لىكى أخه  أى  (তাআ) ওী?  ؟...أى  
তুচভ াাতাতর চকতচঙতর শওন?   ًلمىاذىا ذىىىٍبتى إَلى

 اٍلميٍستىٍشفىى؟ 
শওন?  ًلى /؟ .ااذى ًلمى.. 

 ؟
তুচভ ওঔন শফয তচঙতর?  ٍ؟ مىَّتى خىرىج تى  ওঔন?  ؟...مىَّتى  
াচভদ শওাথা শকর ؟ذىىىبى حىاًمده أىٍينى   ?  শওাথা?   ؟...أىٍينى   
শাফায খতয শও ?  ؟ًح اٍلغيٍرفىةً مىٍن  শও?  ٍ؟...مىن  

শিচফরচিয ঈয চও ?  ٍتىًب؟كٍ مى مىاذىا عىلىى ال চও?  ؟...مىاذىا   
এচি ওায ওরভ?   ااٍلقىلىمي ًلمىٍن ذى ؟ىَٰ  ওায চনয?  ٍ؟...ًلمىن  
শতাভায ওাতঙ ওচি ওরভ অতঙ?   ؟  اكىٍم قػىلىمن ؟....كىمٍ  ?ওত ًعٍندىؾى  
তাযা যস্পতয চও চফলত চচজ্ঞাাফাদ 
ওযতঙ? 

 عىمَّ...؟ ?শওান ফযাাতয عىمَّ يػىتىسىاءىليوفى 

তাযা চচজ্ঞাা ওতয, শওাভত ওতফ 
তফ? 

ينً   أيَّافى...؟ ?ওঔন يىٍسأىليوفى أىيَّافى يػىٍوـي الدّْ

তাযা চও ওতয ফুছতফ?   َٰأىَّنََّٰ َلىيمي الذٍّْكرىل চও ওতয? ؟...  أَّنَّ
না চও শতাভাতদয ওাতঙ ুস্পষ্ট শওান 
দরীর যততঙ? 

ـٍ...؟ ?না চও أىـٍ لىكيٍم سيٍلطىافه مًُّبيه   أ
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৬২। مىا  এফং  ٍمىن এয ফযফায 

চও?   এফং –  مىا ـي  إٍسمي       শও ? র -   مىنٍ     প্রশ্নতফাধও  আভ। ফুচদ্ধ চফচষ্ট  প্রানী اَْلْسًتْفهىا

শমভন  ভানুল ,চচন ,শপতযতা  এতদয শক্ষতত্র এফং ফুচদ্ধীন প্রানী/ফস্তুয শক্ষতত্র  مىنٍ    ফযফহৃত । مىا 
শমভন,      

আচন শও?  ا؟ ػَٰذى ا؟مىا ىى  ?এিা চও مىٍن ىى ػَٰذى  

ঈচন শও? ؟ ؟ ?িা চও   مىٍن ذىًلكى   مىا ذىًلكى
 
এিা চও এওচি ?......এরু প্রশ্ন ওযতত ফাতওযয শুরুতত     أى  ফয অনতত । 

ا بػىٍيته أ ػَٰذى ؟ىى ا بػىٍيته   ػَٰذى   ىى
এিা চও এওচি ফাচড়? এিা এওচি ফাচড় 

؟  ذىًلكى كىٍلبه  أىذىًلكى كىٍلبه
ঐচি চও এওচি ওুওুয? ঐচি এওচি ওুওুয 

 
এরু প্রতশ্নয ঈিয চদতত   ٍنػىعىم / যাাঁ   ফা   ال / না  ফয ফযফহৃত ।  

ا ال، ػَٰذى مىٍسًجده  ىى ا نػىعىٍم،  ػَٰذى بػىٍيته  ىى  
না ,এিা এওিা ভাচচদ যাাঁ ,এিা এওিা ফাচড় 

 
 

 

 

৬৩।   ُّام  (তওান) তব্দয ফযাফায 

إًلىٍيوً  ميضىاؼه  ুতযাং এয যফতনী ব্দ তফ  ميضىاؼه  র  امُّ   ।  
 أمُّ طىاًلبو خىرىجى؟

শওান ঙাত্রচি শফয তচঙতরা?  مىٍرفٍوعه 

؟  أمَّ ًكتىابو قػىرىٍاتى
শওান ফআচি তুচভ তড়চঙতর? 

 مىٍنصيٍوبه 

؟  بًاىمّْ قػىلىمو كىتىٍبتى
শওান ওরভ চদত তুচভ চরতঔচঙতর? 

 َمىٍريٍكر
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৬৪।  ٍكىم [ওত] তব্দয ফযাফায 

 ؟لىكى  ًکتىابان   کىمٍ 
শতাভায ওচি ফআ অতঙ? 

প্রশ্ন ওযতত     ٍكىم  এয যফতনী আভ এওফঘন, চনচদনষ্ট 

  مىٍنصيٍوبه তফ।  

!كىٍم ًكتىابو ًعٍندىؾى   
শতাভায ওাতঙ ওত ফআ! 
!كىٍم كيتيبو ًعٍندىؾى   

শতাভায ওাতঙ ওিগুতরা ফআ! 

চওন্তু অশ্চমনতফাধও ফাতওযয শক্ষতত্র    ٍكىم  এয যফতনী আভ 

  তফ এফং ফহুফঘন তত াতয।     َمىٍريٍكر

؟  كىٍم ًمنى الًكتىاًب ًعٍندىؾى
ওচি ফআ শতাভায ওাতঙ? 

؟کىم مّْن حيجرىةو ًح البىيتً   
ওচি রুভ অতঙ খযচিতত? 

 তর এয যফতনী আভ চনচদনষ্ট  চনচদনষ্ট   كىٍم ًمنٍ 

ঈবচ তত াতয।  
 

ا؟ ذى ا؟ ًبكىٍم رًيىاالن   থফা    ًبكىٍم رًيىاؿو ىَٰ ذى ىَٰ  
এিা ওত চযার? 

 ফা َمىٍريٍكر এয ুতফন াযপ চায থাওতর আভচি كىمٍ 

   ঈবআ তত াতয مىٍنصيٍوبه 

 
**তব্দয শতল ة ঙাড়া নয যতপয ঈয দুআ মফয তর অচরপ  শমাক ওযতত ।  
৬৫। প্রশ্নতফাধও ফাতওয ـٍ أى      ফযফায أ   

তুচভ চও আচিচনায নাচও ডািায ? ؟ ـٍ طىًبٍيبه ٍنًدسه أٍنتى أ  أى ميهى
তুচভ াচওস্তান শথতও নাচও বাযত শথতও ? ـٍ ًمنى اَلًٍنًد؟  أىًمٍن بىاًكٍستىافى أٍنتى أ
এিা অভায নাচও শতাভায ? ؟ ـٍ لىكى ا أ ذى  أىًلٍ ىَٰ
 

৬৬। প্রশ্নতফাধও أ    এয তয   اؿْ  

প্রশ্নতফাধও    أى এয তয   ٍاىؿ থাওতর  آ । 

চক্ষওচি চও শতাভাতও ফতরচঙর ? آٍلميدىرّْسي قىاؿى لىكى ؟ 
অচচও তাতও শদতঔচঙতর ? آٍليػىٍوـى رىاىيٍػتىوي ؟ 
ঙাত্রচি চও বাযত শথতও ? آلطَّاًلبي ًمنى اٍَلًٍنًد؟ 
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৬৭। প্রশ্নতফাধও   أى এয ূতফন ংতমাচন ك ফত না 
চঠও বুর 

 كى أى جىاءى اٍلميًديٍػري؟ كى ىىٍل جىاءى اٍلميًديٍػري؟
ديري؟ 

ي
 أى كى جىاءى امل

 

৬৮। প্রশ্নতফাধও مىا   এয ুতফন       حىٍرؼي جىر  
প্রশ্নতফাধও  ما এয ূতফন   جىرو  حىٍرؼه থাওতর  ما এয অচরপ ঈতঠ মা। 

عىمَّ = مىا + عىٍن   ًب + مىا =  ًبى  ًؿ + مىا = ًلى  ًمٍن + مىا =  ًممَّ  
শওান ফযাাতয চও তত চও চনয, শওন চও িাযা 

 
প্রশ্নতফাধও ফাওয চফফৃচত ভূরও ফাওয 

 ِبىا يػىٍعمىليوفى   بىًصريه  كىاللَّػوي  ًبى ضىرىبٍػتىوي؟
চও িাযা তাতও শভতযচঙতর?  এফং শতাভযা মা ওযঙ  অিা তায দনও 

ا اٍختػىلىفيوا ًفيًو ًمنى اْلٍىقّْ بًًإٍذنًوً  ؟ًلى تػىقيوليوفى مىا الى تػىٍفعىليوفى   فػىهىدىل اللَّوي الًَّذينى آمىنيوا ًلمى
মা ওযনা তা ফর শওন? তঃয অিা ভুচভনতদয থ শদচঔততঙন শআ তয চফলত, শম 

ফযাাতয তাযা ভততবদ চরপ্ত তচঙর। 
ةى كىّمَّا رىزىقػٍنىاىيٍم يينًفقيوفى  ًممَّ تػيٍنًفقيٍوفى؟  الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّلى

চও তত শতাভযা ফয ওয ? শ ভস্ত শরাও মাযা নাভাম প্রচতষ্ঠা ওতয এফং অচভ তাতদযতও শম 
রুমী চদতচঙ তা শথতও ফয ওতয। 

 كىمىا اللَّػوي ًبغىاًفلو عىمَّا تػىٍعمىليوفى  ؟عىمَّ يػىتىسىاءىليوفى 
তাযা শওান ফযাাতয চচজ্ঞাা ওযতঙ   ?  এফং অিা শতাভযা মা ওয তা ম্পতওন নফচত নন। 

 

৬৯। প্রতশ্নয ঈিতয ،نػىعىمٍ  بػىلىى، ال  আতযাচদয ফযফায  

াাঁ শফাধও প্রতশ্নয ঈিয াাঁ শফাধও তর    ال  এফং না শফাধও তর مٍ نػىعى   

না শফাধও প্রতশ্নয ঈিয যা শফাধও তর بػىلىى    এফং না শফাধও তর   ٍنػىعىم  
 
তুচভ চও কতওার সু্কতর চকতচঙতর?  ؟اٍلمىٍدرىسىًة اىٍمسً اىذىىىٍبتى ًاَلى  প্রশ্ন 

যাাঁ ,অচভ চকতচঙরাভ।    نػىعىٍم، ذىىىٍبتي যা  ঈিয 
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না ,অচভ মাআচন।  ٍب تي ال، مىا ذىىى  না  ঈিয 

   
তুচভ চও অচ রাআতব্রযীতত মাচন ? اىمىا ذىىىٍبتى ًاَلى اٍلمىٍكتىبىًة اٍليػىٍوـى ؟ প্রশ্ন 

ফযআ !চকতচঙরাভ ।  بػىلىى، ذىىىٍبتي যা  ঈিয 

যা ,অচভ মাআচন ।  نػىعىٍم، مىا ذىىىٍبتي না  ঈিয 

 
ওুযঅনী ঈদাযণঃ   
 
তাযা ফরর, ততফ চও তুচভআ আঈুপ! ىنتى ييوسيفي قىا  ليوا أىًإنَّكى ِلى
শতাভযা চও াক্ষয দা শম, অিায াতথ নযানয 
ঈায যততঙ ? 

  أىئًنَّكيٍم لىتىٍشهىديكفى أىفَّ مىعى اللًَّو آًَلىةن أيٍخرىلَٰ 

অচন চচতজ্ঞ ওরুনঃ ফনফৃৎ াক্ষযদাতা শও ?  قيٍل أىمُّ شىٍيءو أىٍكبػىري شىهىادىةن 
শতাভাতদয চও এআ ধাযণা শম, শতাভযা চান্নাতত ঘতর 
মাতফ, 

 أىـٍ حىًسٍبتيٍم أىف تىٍدخيليوا اْلٍىنَّةى 

শ ভূা, শতাভায ডানাতত িা চও?  
 

 كىمىا تًٍلكى بًيىًميًنكى يىا ميوسىىَٰ 

শতাভায ওাতঙ চচতজ্ঞ ওতয, চও তাযা ফয ওযতফ?  يىٍسأىليونىكى مىاذىا يينًفقيوفى 
চচতজ্ঞ ওযততন "ভাযআাভ! শওাথা শথতও এফ 
শতাভায ওাতঙ এতরা? 

ا ذى  قىاؿى يىا مىٍريىي أىَّنََّٰ لىًك ىىَٰ

চতচন ফরতরন, যাযতদকায! শওভন ওতয অভায 
ন্তান তফ 

 قىالىٍت رىبّْ أىَّنََّٰ يىكيوفي ًل كىلىده 

ফরতরন, ওত ওার এবাতফ চঙতর?  قىاؿى كىٍم لىًبٍثتى  
অচ যাচত্ব ওায?  لّْمىًن اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى  
মাতদযতও শতাভযা ংীদায ফতর ধাযণা ওযতত, তাযা 
শওাথা? 

 أىٍينى شيرىكىاؤيكيمي الًَّذينى كينتيٍم تػىٍزعيميوفى 

তাযা চচজ্ঞাা ওতয, শওাভত ওতফ তফ?  
 

ينً   يىٍسأىليوفى أىيَّافى يػىٍوـي الدّْ
তএফ, শতাভযা ঈবত শতাভাতদয ারনওতনায শওান 
শওান নুগ্রতও স্বীওায ওযতফ? 

بىافً فىبً  ًء رىبّْكيمىا تيكىذّْ  أىمّْ آالى
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ধযা-১০ (যগ  ভ)  

৭০।  যগ  في وٍ اللَّ  

 
ফহুফঘন )فػيٍعله( স্ত্রী ) ءي )فػىْعَلى  ুং ) اىفػْعىلي(  যগ   (فه وٍ لى ) 

ٍيضه بً   াদা اىبٍػيىضي  بػىٍيضىاءي  

 ওাতরা اىٍسوىدي  سىٍودىاءي  سيٍوده 

 রার اىٍحىري  حىٍرىاءي  حيٍره 

ره خيضٍ   ফুচ اىٍخضىري  خىٍضرىاءي  

ٍفره صي   রুদ اىٍصفىري  صىٍفرىاءي  

ٍرؽه زي   নীর اىٍزرىؽي  زىٍرقىاءي  

ره ْسيٍ   ফাদাভী اىٍْسىري  ْسىٍرىاءي  

 

৭১। ভ  প্তা 
 

াচভদ ভাদযাা শথতও প্রচতচদন াতিা চপতয।  َّيػىٍرًجعي حىاًمده ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ًج السَّاعىًة السَّاًبعىًة كيل
 يػىٍوـو 

চনশ্চআ অচভ তাতও ফতীনন ওতযচঙ ওদতযয যাতত   ًلىًة اٍلقىٍدر  ًإنَّا أىنزىٍلنىاهي ًح لىيػٍ
াচভদ অকাভী প্তাত অতফ   ًاٍلميٍقًبلً  جىاءى حىاًمده ًح اٍِليٍسبػيٍوع 
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ধযা-১১ (তুরনাফাঘও ফাওয)  

৭২। اْسياٍلميقىارًفً    দুআতয ভতধয তুরনা  
তুরনাতথন ফযফহৃত আভগুতরাতও  إٍسمي التػٍَّفًضٍيًل ফতর। এগুতরা   أفػٍعىلي কঠতনয। শমভনঃ  أٍحسىني ، أٍكبػىري  ،

، أٍطوىؿي    আতযাচদ। দুআতয ভতধয তুরনা   إٍسمي التػٍَّفًضٍيًل এযয  ফয ফযফহৃত  এফং এগুতরা   ًمنٍ 
চরঙ্গ  ফঘনতবতদ চযফতনন  না।   
  

শফরার াচভতদয শথতও বাতরা   ٍؿه أٍحسىني ًمن  حىاًمدو  ًبلى
শফরার াচভতদয শথতও বাতরা ঙাত্র   ؿه أٍحسىني طىاًلبو ًمٍن حىاًمدو  ًبلى
অচা অচভনায শঘত বাতরা ঙাত্রী   عىاًئشىةي أٍحسىني طىالًبىةو ًمٍن آًمنىةى 
তাযা শতাভাতদয শথতও বাতরা ঙাত্র  ٍبو ًمٍنكيمٍ  أٍفضىلي  ىيم  طيلَّ

 

চফতলঃ  
চততনয চধও ফযিন ধ্বচন ম্বচরত চওংফা فػٍعىلي أ     যািাতননয গুতরায চঙতন  إسمه     ফা  أٍكثػىري  

 শমাক ওতয এফং আভচিতও ভানুফ ওতয তুরনা ওযতত । أشىدُّ 
 أبٍػيىضي  أشىدُّ بػىٍيضىاءي 

চধওতয াদা াদা 
 
ওুযঅনী ঈদাযণঃ  
 
অয ধতভনয ফযাাতয শপতনা ৃচষ্ট ওযা নযতযা তক্ষা 
ভা া। 

نىةي أىكٍ    بػىري ًمنى اٍلقىٍتلً كىاٍلًفتػٍ
চনশ্চ এফাদততয চতনয যাচত্রতত ঈঠা প্রফৃচি দরতন াও 
এফং স্পষ্ট ঈচ্চাযতণয নুওূর। 

ـي ًقيلن   ًإفَّ نىاًشئىةى اللٍَّيًل ًىيى أىشىدُّ كىٍطئنا كىأىقٍػوى
অচভ তায গ্রীফাচস্থত ধভনী শথতও চধও চনওিফতনী।  ٍب  ًل اٍلوىرًيدً كىٓمىٍني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى
তফ-ওদয র এও াচায ভা তক্ষা শেষ্ঠ।   يػٍره مٍّْن أىٍلًف شىٍهرو لىةي اٍلقىٍدًر خى  لىيػٍ
অিায যং এয ঘাআতত ঈিভ যং অয ওায তত াতয?  غىةن   كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو ًصبػٍ
অচভ ধন-ম্পদ শতাভায ঘাআতত শফী এফং চনফতর অচভ 
চধও চিারী। 

 أىٍكثػىري ًمنكى مىاالن كىأىعىزُّ نػىفىرنا أىنىا
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৭৩। ًإٍسمي التػٍَّفًضٍيل ফায াতথ তুরনা  
এিা দুআবাতফ ওযা মা।  ১।  মুি ওতয (এগুতরা চরঙ্গ  ফঘনতবতদ চযফতনন )  اؿ 
    ২। ভুদাপ আরাআচ শমাক ওতয   
 

াচভদ ফতঘত ফড়   حىاًمده ااٍلٍكبػىري 
ঔচদচা ফতঘত ফড়   الكيبػٍرىلخىًدٍٗمىةي 
ফতঘত ভান ীদকন   اًبري اءي اِلىكى  الشُّهىدى
অচরা ফতঘত বাতরা ঙাত্রী   عىالًيىةي أحسىني طىالًبىةو 
শফরার ক্লাতয ফতঘত বাতরা ঙাত্র   ًؿه أٍحسىني طىاًلبو ًح اٍلفىٍصل  ًبلى
ারভাতনয ফাচড়চি ফতঘত ফড়   ٍأكبػىري بىيتو  مىافى بىيتي سىل 
অযফী বালা ৃচথফীয ফতঘত চ বালা   ًاٍلليغىةي اٍلعىرىبًيَّةي أٍسهىلي ليغىةو ًح اٍلعىالى 
পাচতভা অভাতদয ক্লাতয ফতঘত বাতরা ঙাত্রী فىاًطمىةي أٍفضىلي طىالًبىةو ًح فىٍصًلنىا 
এআ মুফতওযা ফতঘত রম্বা াজ্জী    ًٍء الًفتيىةي أط  وىؿي حيجَّاجو ىىاأيالى

 
ওুযঅনী ঈদাযণঃ  
 

অয অনায াদা চনঃতেত তয অয অচনআ 
ফনাতক্ষা চফজ্ঞ পারাওাযী। 

 كىًإفَّ كىٍعدىؾى اْلٍىقُّ كىأىنتى أىٍحكىمي اْلٍىاًكًميى 
চতচনআ ফনাচধও দারু।  كىىيوى أىٍرحىمي الرَّاًحًيى 
অিা চও চফঘাযওতদয ভতধয শেষ্টতভ চফঘাযও নন?  ًم اْلٍى  اًكًميى أىلىٍيسى اللَّوي بًأىٍحكى
চতচন ফনাচধও দ্রুত চাফ গ্রনওাযী   كىىيوى أىٍسرىعي اْلٍىاًسًبيى 
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ধযা-১২ (অশ্চমনতফাধও ফাওয)  

 

৭৪। অশ্চমনতফাধও ফাওয কঠতনয শক্ষতত্র চতনচি চফল রক্ষযনী, 
  ًًفٍعلي التػٍَّعًجب  ফা অশ্চমনতফাধও চিায াধাযণ কঠনঃ   مىا اىفػٍعىلى 

  اىفػٍعىلى র ুংচাতী এভনচও স্ত্রী   اسم এয চনয। 
 মায ম্পতওন ফরা তচ্ছ শিা ভানুফ তফ।  

 
কাচড়চি ওী ুেয!   مىا اىٍُجىلى السَّيَّارىةى! 
তুচভ ওত বাতরা ! !  مىا اٍطيىبىكى
ওত ঙ্খয তাযা ! !مىا أىٍكثػىرى النُّجيوـى 
এআ াঠচি ওত চ!  ! ا الدٍَّرسى  مىا أٍسهىلى ىىذى
 

এঙাড়া  ًاىٍفًعٍل ًبو কঠন অশ্চমনতফাধও ফাতওয ফযফহৃত । শমভনঃ 
   

ফাচড়চি ওত ুেয!  ًٍل بًا ٍلبػىٍيت  اىٍفًعٍل ًبوً  !اىُجًٍ
 

৭৫। অশ্চমনতফাধতওয চনয إذىا এয ফযফায 

অভযা আচতূতফন  ‘ মচদ ’   ‘ মঔন ’ প্রওাাতথন   اًاذى এয ফযফায শদতঔচঙ।  অশ্চমনতফাধতওয চনয اًاذى  

ফযফহৃত । এতও ائيَّةي   ফতর। ًاذىا الفيجى াধাযণবাতফ ؼ  এয ূতফন অত। এতক্ষতত্র اًاذى    ফাতওযয اًاذى  
শুরুতত অত না।  
অচভ শফয রাভ অয চও অশ্চমন ,দযচা এওচন ুচর !  ًخىرىٍجتي فىًاذىا شيٍرًطيّّ بًاٍلبىاب 
ুতযাং শ তায রাচঠচি ঙুড়তরা অয চও অশ্চমন তা এওচি দৃযভান 
া! 

فىاىٍلقىى عىصىاهي فىًاذىا ًىيى ثػيٍعبىافه ميًبٍيه 
  

 

يَّةه عىلىى السَّرًٍيرً  :এয য ভুফতাদা চনচদনষ্ট তত াতয ,শমভন    اًاذى    دىخىٍلتي الغيرفىةى فىًاذىا حى
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৭৬। চফস্ম প্রওাও চওঙু  حىٍرؼي  
প্রততযও শ্চাতত  মু্মতঔ যচনোওাযীয 
দুতবনাক 

 كىٍيله + ؿً  ٖميىزىةو لُّمىزىةو  كىٍيله لّْكيلّْ 

দুতবনাক শতাভায তুচভ চফশ্বা স্থান ওয। চনশ্চ 
অিায াদা তয। 

 كىيٍػلىكى  كىيٍػلىكى آًمٍن ًإفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ 

তাযা ফররঃ া! দুতবনাক অভাতদয অভযা 
চঙরাভ ীভাচতিভওাযী।  

 كىيٍػلىنىا قىاليوا يىا كىيٍػلىنىا ًإنَّا كينَّا طىاًغيى 

া, ওাতপযযা পরওাভ তফ না।  اًفريكفى  كىٍيكى  كىٍيكىأىنَّوي الى يػيٍفًلحي اٍلكى
শতাভায দুতবনাতকয ঈয দুতবনাক।  
 

 أىٍكَلىَٰ  أىٍكَلىَٰ لىكى فىأىٍكَلىَٰ 

শ ফরর-চও দুবনাকয অভায! অচভ ন্তান প্রফ 
ওযফ? 

 ا كىيٍػلىَّتىَٰ يى  قىالىٍت يىا كىيٍػلىَّتىَٰ أىأىًلدي كىأىنىا عىجيوزه 

া, অপতা-অচভ মচদ ভাচি ত শমতাভ। يىا لىٍيتىًن  يىا لىٍيتىًن كينتي تػيرىابنا 
া, া, অিা ওাত অচভ ওতনতফয 
ফতরা ওতযচঙ 

 يىا حىٍسرىتىا يىا حىٍسرىتىا عىلىىَٰ مىا فػىرَّطتي ًح جىنًب اللَّوً 

শতাভাতদযতও শম াদা শদা তচ্ছ, তা শওাথা 
তত াতয? 

يػٍهىاتى ًلمىا تيوعىديكفى  يػٍهىاتى ىى يػٍهىاتى  ىى  ىى
 )ًعٍندى(

ফতর দা, ফযআ অভায যাযতদকাতযয 
ওভ এিা তয। 

 ًإم )نػىعىٍم( قيٍل ًإم كىرىبّْ ًإنَّوي ْلىىقّّ 

শদঔ! শতাভযাআ তাতদয বারফা, চওন্তু তাযা 
শতাভাতদয প্রচত শভাতি দবাফ শালণ ওতয 
না। 

بُّونىكيمٍ ىىا أىنتيٍم أي  بُّونػىهيٍم كىالى ٘مًي ًء َتًي  ىىا ) اىال( كالى

াফধান !তাযাআ পাাদ ৃচষ্টওাযী চওন্তু তাযা 
শফাতছ না।  

 اىالى  اىالى اًنػَّهيٍم ىيمي اٍلميٍفًسديٍكفى كىلىًكن الَّ يىٍشعيريٍكفى 

শান !চনশ্চআ অিায াাময চনওতি   اىالى  يبه   اللَّػًو قىرً   أىالى ًإفَّ نىٍصرى 
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৭৭।   َّىىل   
এিা চিাপ্রধান ফাতওয ফযফহৃত । এিা ভুদযীতত শওান ওাতচয ঈৎা চদতত অয ভাদীতত ওাচ 
না ওযায চনয বৎননা চদতত ফত ফা নুতভাদন না চদতত ফত।  
 
তুচভ চও তায ফযাাতয শডভাস্টাতযয ওাতঙ চবতমাক 
ওযতফ না! (থনাৎ চবতমাক ওযা ঈচঘত)  

 لَّ تىٍشكيٍوهي ًاَلَٰ اٍلميًدٍيرً ىى 

শতাভায চও তায ফযাতয শডভাস্টাতযয ওাতঙ চবতমাক 
ওযা ঈচঘত চঙর না! (থনাৎ চবতমাক ওযচন শওন) 

ٍوتىوي ًاَلَٰ اٍلميًدٍيرً   ىىلَّ شىكى
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ধযা-১৩ (নম্বয)  

৭৮।   العىدىدي নম্বয 
 

স্ত্রী ফাঘও  عىدىده ুং ফাঘও  دىده عى  ঙ্ক 

ةه  / إٍحدىل كىٍاًحدى / أحىده  كىٍاًحده    ُ 
 ِ اًثٍػنىٍافً  اًثٍػنىتىٍافً 

ثىلثىةى /  ثىلثىةه  /ثىلثى  ثىلثه    ّ 
 ْ أىٍربىعه  أىٍربػىعىةه 
 ٓ َخىٍسه  َخىٍسىةه 
 ٔ ًسته  ًستَّةه 
بػٍعىةه   ٕ سىٍبعه  سى
َثىىنو /  َثىىٍافو  َثىىٍانًيىةه   ٖ 
 ٗ ًتٍسعه  ًتٍسعىةه 
ره شٍ عى  عىشىرىةه   َُ 
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কননাঃ ১-২  
ংঔযা গুতরাতও    عىدىده  ফতর। ১-২ এয শক্ষতত্র مىٍعديٍكده   মাতও কননা ওযা  তাতও  عىدىده   

   এয ভত ওাচ ওতয। مىنػٍعيته   نػىٍعته  গুতরা مىٍعديٍكده 

ةه   طىاًلبه   كىاًحده  طىالًبىةه   كىاًحدى
 طىالًبىافً  اًثٍػنىافً  طىالًبىتىافً   اًثٍػنىتىٍافً 

কননাঃ ৩-৯ 
এতক্ষতত্র  عىدىده   مىٍعديٍكده মথািতভ  ميضىاؼه   ًميضىاؼه إًلىٍيو  এয ভত ওাচ ওতয। ুরুলফাঘও 

ব্দ কননা ওযতত  স্ত্রীফাঘও  عىدىده চদত এফং স্ত্রীফাঘও ব্দ কননা ওযতত  ুরুলফাঘও 

       চদত।   চফবচি চযফতননীর। عىدىده 
تو طىالًبىا ثىلثي  بو  ثىةي ثىلى   طيلَّ  
طىالًبىاتو  أىٍربىعي  بو  أىٍربػىعىةي   طيلَّ  
بو  َخىٍسىةي  طىالًبىاتو  َخىٍسي   طيلَّ
طىالًبىاتو  ًستي  بو  ًستَّةي   طيلَّ  
بػٍعىةي  طىالًبىاتو  سىٍبعي  بو  سى  طيلَّ
بو  نًيىةي َثىىا طىالًبىاتو  َثىىاِّن   طيلَّ
بو  ًتٍسعىةي  طىالًبىاتو  ًتٍسعي   طيلَّ
بو  عىشىرىةي  طىالًبىاتو  ري عىشٍ   طيلَّ
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কননাঃ ১১-১২  
ংঔযা গুতরায দুচি ং। দুচি ংআ  مىٍعديٍكده  এয চরংতকয  াতথ চভতর মা।  مىٍعديٍكده ফনদা 
এওফঘন ভানুফ (১১-৯৯ ওর শক্ষতত্র)।১২ এয চফবচি চযফতননীর      

 ره َمىٍريكٍ    مىٍنصيٍوبه    مىٍرفٍوعه  الًبناعىشىرى طى  دى حى أى  ل عىٍشرىةى طىالًبىةن دى حٍ إً 
 مىٍرفٍوعه  إثٍػنىا عىشىرى طىالًبنا إثٍػنىتىا عىٍشرىةى طىالًبىةن 
 ره َمىٍريكٍ   مىٍنصيٍوبه  إثٍػنى عىشىرى طىالًبنا إثٍػنىتى عىٍشرىةى طىالًبىةن 

কননাঃ ১৩-১৯ 

ংঔযা গুতরায শওফর চিতী ং  مىٍعديٍكده  এয চরংতকয  াতথ চভতর মা। চফবচি চযফতনন 

 না।      
عىٍشرىةى طىالًبىةن  ثى ثىلى   عىشىرى طىالًبنا ثىةى ثىلى  

عىٍشرىةى طىالًبىةن  أىٍربىعى   عىشىرى طىالًبنا أىٍربػىعىةى  
 عىشىرى طىالًبنا َخىٍسىةى  عىٍشرىةى طىالًبىةن  َخىٍسى 
عىٍشرىةى طىالًبىةن  ًستَّ  عىشىرى طىالًبنا ًستَّةى    
بػٍعىةى  ٍشرىةى طىالًبىةن عى  سىٍبعى   عىشىرى طىالًبنا سى

 عىشىرى طىالًبنا َثىىٍانًيىةى  ِّنٍ عىٍشرىةى طىالًبىةن َثىىا
 عىشىرى طىالًبنا ًتٍسعىةى  عىٍشرىةى طىالًبىةن  ًتٍسعى 

  
অভায ওাতঙ শততযা চযার অতঙ  عىشىرى رًيىاالن  ثىةى ثىلى ًعٍنًدم 

অচভ শততযা চযার ঘাআ  عىشىرى رًيىاالن  ثىةى ثىلى أيرًٍيدي 
এআ ফআচি শততযা চযার   ًا اٍلًكتىابي ب ذى  عىشىرى رًيىاالن  ثىةى ثىلى ىَٰ
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কননাঃ    ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ............৯০  
ুরুল  স্ত্রীফাঘও  مىٍعديٍكده  এয চনয এগুতরায রূ চযফতনন  না। ভাদুদ এওফঘন ভানুফ। 

চফবচিয চযফতনন ুকচঠত ুরুলফাঘও ফহুফঘতনয চফবচিয নযা।   
   طىالًبنا ًعٍشريٍكفى  طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى 
 طىالًبنا ثىلثػيٍوفى  طىالًبىةن  ثىلثػيٍوفى 
 طىالًبنا أىٍربػىعيٍوفى  طىالًبىةن  أىٍربػىعيٍوفى 
 طىالًبنا َخىٍسيٍوفى  طىالًبىةن  َخىٍسيٍوفى 
 طىالًبنا ًستػٍُّوفى  طىالًبىةن  ًستػٍُّوفى 
بػٍعيٍوفى  بػٍعيٍوفى  طىالًبىةن  سى  طىالًبنا سى
 طىالًبنا َثىىٍانػيٍوفى  طىالًبىةن  َثىىٍانػيٍوفى 
 طىالًبنا ًتٍسعيٍوفى  طىالًبىةن  ًتٍسعيٍوفى 
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কননাঃ ২১-২২  
ংঔযা গুতরায দুচি ং (তানবীন মুি ১-৯) এফং  كى  ًعٍشريٍكفى । দুচি ংআ  مىٍعديٍكده  এয 

চরংতকয  াতথ চভতর মা।  ٍديٍكده مىع  ফনদা এওফঘন ভানুফ (১১-৯৯ ওর শক্ষতত্র)।  
   طىالًبنا ًعٍشريٍكفى كى  كىاًحده  طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى كى  كىاًحدىةه  /لدى حٍ إً 

   طىالًبنا ًعٍشريٍكفى كى  اًثٍػنىافً  طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى كى  اًثٍػنىتىافً 
কননাঃ ২৩-২৯ 

ুরুলফাঘও ব্দ কননা ওযতত  (তানবীন মুি ১-৯) এয স্ত্রীফাঘও ] َخىٍسىةه ،   أىٍربػىعىةه  ،  ثىةه ثىلى   

আতযাচদ  চদত এফং স্ত্রীফাঘও ব্দ কননা ওযতত  (তানবীন মুি ১-৯) এয ুংফাঘও ] ثىلثه 
      আতযাচদ[ চদত। চফবচি চযফতনন  না।  َخىٍسه ،  أىٍربىعه  ، 

طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى كى  ثه ثىلى  طىالًبنا ٍشريٍكفى عً كى  ثىةه ثىلى    
طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى كى  أىٍربىعه  طىالًبنا ًعٍشريٍكفى كى  أىٍربػىعىةه    
 طىالًبنا ًعٍشريٍكفى كى  َخىٍسىةه  طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى كى  َخىٍسه 
طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى كى  ًستّّ  طىالًبنا ًعٍشريٍكفى كى  ًستَّةه    
بػٍعىةه  طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى كى  سىٍبعه   طىالًبنا ًعٍشريٍكفى كى  سى

 طىالًبنا ًعٍشريٍكفى كى  َثىىٍانًيىةه  طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى فو كى َثىىا
 طىالًبنا ًعٍشريٍكفى كى  ًتٍسعىةه  طىالًبىةن  ًعٍشريٍكفى كى  ًتٍسعه 
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কননাঃ ১০১-১০২  
ংঔযা দুচিয দুচি ং শমভনঃ  এওত ঙাত্র ( طىاًلبو ًمائىةه   ) এফং এওচন ঙাত্র  اًلبه طى  ।  ًمائىةي 
এযয ভাদুদ এওফঘন ভাচরুয।   

  ًمائىةي طىاًلبو كى طىاًلبه   ًمائىةي طىالًبىةو كى طىالًبىةه 
   طىالًبىافً ًمائىةي طىاًلبو كى   ًمائىةي طىالًبىةو كى طىالًبىتىاًف 

কননাঃ ১০৩-১৯৯ 

ংঔযাগুতরায দুচি ং শমভনঃ  এওত )  ًمائىةه) এফং  চতনচন ঙাত্র (  بو  ثىةي لى ثى طيلَّ  )  

بو  ثىةي ثىلى ًمائىةه كى  طىالًبىاتو  ثىلثي كى  ًمائىةه   طيلَّ
بو  أىٍربػىعىةي كى  ًمائىةه  طىالًبىاتو  أىٍربىعي كى  ًمائىةه   طيلَّ
بو  َخىٍسىةي كى  ًمائىةه  طىالًبىاتو  َخىٍسي كى  ًمائىةه   طيلَّ
 بو طيلَّ  ًستَّةي  كى  ًمائىةه  طىالًبىاتو  ًستُّ كى  ًمائىةه 
بػٍعىةي  كى  ًمائىةه  طىالًبىاتو  سىٍبعي كى  ًمائىةه  بو  سى  طيلَّ
بو  َثىىٍانًيىةي  كى  ًمائىةه   طىالًبىاتو َثىىاِّنٍ كى  ًمائىةه   طيلَّ
بو  ًتٍسعىةي  كى  ًمائىةه  طىالًبىاتو  ًتٍسعي كى  ًمائىةه   طيلَّ
بو  عىشىرىةي كى  ًمائىةه  طىالًبىاتو  ري عىشٍ كى  ًمائىةه   طيلَّ

 عىشىرى طىالًبنا دى حى أى كى  ًمائىةه  ل عىٍشرىةى طىالًبىةن دى حٍ إً كى  ًمائىةه  
 إثٍػنىا عىشىرى طىالًبناكى  ًمائىةه  إثٍػنىتىا عىٍشرىةى طىالًبىةن كى  ًمائىةه 
 عىشىرى طىالًبنا ثىةى ثىلى  كى  ًمائىةه   عىٍشرىةى طىالًبىةن  ثى ثىلى  كى  ًمائىةه 

 عىشىرى طىالًبنا أىٍربػىعىةى  كى  ائىةه مً  عىٍشرىةى طىالًبىةن  أىٍربىعى  كى  ًمائىةه 
 عىشىرى طىالًبنا َخىٍسىةى  كى  ًمائىةه  عىٍشرىةى طىالًبىةن  َخىٍسى  كى  ًمائىةه 

- - 
- - 
- - 
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কননাঃ   ১০০ ,২০০ ,৩০০ ,৪০০ ,৫০০............ ,৯০০ 
/  ًمائىةه  طىالًبىةو  ًمائىةي طىاًلبو
 ًمائػىتىافً  طىالًبىةو  /ًمائػىتىا طىاًلبو 

/َثيً ثىلى   ائىةو َثيً ثىلى  طىالًبىةو  ائىًة طىاًلبو
/أىٍربػىعي   ًمائىةو أىٍربػىعي  طىالًبىةو  ًمائىًة طىاًلبو
/َخىٍسي   ًمائىةو َخىٍسي  طىالًبىةو  ًمائىًة طىاًلبو
/ًستُّ   ًمائىةو ًستُّ  طىالًبىةو  ًمائىًة طىاًلبو
بػٍعي  /سى بػٍعي  طىالًبىةو  ًمائىًة طىاًلبو  ًمائىةو سى
/ًمايٍ َثىىانً   ًمائىةو يٍ َثىىانً  طىالًبىةو  ئىًة طىاًلبو

/ ئىةً ٍسعيًماتً   ئىةو ٍسعيًماتً  طىالًبىةو  طىاًلبو
রক্ষনী ুরুল এফং শভত মাআ কননা ওযা শাও না শওন ًمائىةً     এয ুতফন ুরুল ফাঘও ঙ্খযা থাওতফ এফং এিা 

এওআ াতথ ভুদাপ এফং ভুদাপ আরাআচ। ভাদুদ ভুদাপ আরাআচ এওফঘন ভাচরুয।   
 

কননাঃ   ১০০০ ,২০০০ ,৩০০০...........................,৯,০০০ 
/  أٍلفه  طىالًبىةو  أٍلفي طىاًلبو
/ طىالًبىةو  أٍلفىا طىاًلبو  أٍلفىافً  

/ آالؼً ةي ثى ثىلى  طىالًبىةو  طىاًلبو  ثىلثىةي آالؼو  
/ آالؼً ةي أىٍربػىعى  طىالًبىةو  طىاًلبو آالؼو ةي أىٍربػىعى    
طىالًبىةو  /طىاًلبو  آالؼً ةي َخىٍسى  آالؼو ةي َخىٍسى    
/ آالؼً ةي ًستَّ  طىالًبىةو  طىاًلبو آالؼو ةي ًستَّ    
بػٍعى  / آالؼً ةي سى طىالًبىةو  طىاًلبو بػٍعى   آالؼو ةي سى  
/ آالؼً يىةي َثىىانً  طىالًبىةو  طىاًلبو آالؼو يىةي َثىىانً    

/ آالؼً ٍسعىةي تً  طىالًبىةو  طىاًلبو آالؼو ٍسعىةي تً    
রক্ষনী ুরুল এফং শভত মাআ কননা ওযা শাও না শওন  এয ুতফন স্ত্রী ফাঘও ঙ্খযা থাওতফ এফং ভাদুদ  أٍلفً   
ভুদাপ আরাআচ এওফঘন ভাচরুয।   

 
৬৫৪৩ চন ঙাত্র  ثىةه كى أٍربػىعيٍوفى كى َخىٍسيًمائىةو  كى ًستَّةي اآلًؼ طىاًلبو  ثىلى
৬৫৪৩ চন ঙাত্রী  َّثه كى أٍربػىعيٍوفى كى َخىٍسيًمائىةو  كى ًست  ةي اآلًؼ طىالًبىةو ثىلى
৯৩২২ চি শরাও  ًًائىةو  كى  ًعٍشريٍكفى كى  اًثٍػنىاف  اآلًؼ رىجيلو ٍسعىةي تً كى خثىلَثي
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৭৯।  ًمائىةه      اٍلفه  
এও ত  এফং =  ًمائىةه   এও াচায। এআ দুচি নম্বতযয য ভাদুদ (মাতও কননা ওযা =    اٍلفه 

) এওফঘন ভাচরুয । ুরুল  স্ত্রী ফাঘতওয চনয এয রু চযফতনন  না। ততফ এয 
চফবচি চযফতননীর।  
 

 مىٍرفٍوعه  ًح فىٍصًلنىا ًمائىةي طىاًلبو  ًح فىٍصًلنىا اٍلفي طىاًلبو 
অভাতদয ক্লাত এও াচায ঙাত্র অভাতদয ক্লাত এওত ঙাত্র  

ٍنصيٍوبه مى  رىأٍيتي ًمائىةى طىاًلبو ًحٍ الشَّارًعً  رىأٍيتي اٍلفى رىجيلو ًحٍ اٍلمىٍسًجدً   

অচভ ভচচতদ এওত শরাও শদতঔচঙরাভ অচভ যাস্তা এওত ঙাত্র শদতঔচঙরাভ   

لىةي اٍلقىٍدرً  يػٍره   لىيػٍ ا الًكتىابى ِبًائىًة ريبًيَّةو   مٍّْن أىٍلًف شىٍهرو   خى ذى ره َمىٍريكٍ  إٍشتػىرىٍيتي ىَٰ  

ওদতযয যাতচি াচায ভা তত ঈিভ  এআ ফআচি এওত রুচ চদত চওতনচঙরাভ  

 
ওুযঅনী ঈদাযণঃ  
 
শতাভাতদয আরাআ এওভাত্র আরা।  أىٕمَّىا ًإَلىَٰيكيٍم إًلىَٰوه كىاًحده  
ফস্তুতঃ শ ঈোন তফ এওচি চফওি ব্দ ভাত্র  ةه  فىًإٕمَّىا ًىيى زىٍجرىةه كىاًحدى
চতচন ফরতরন শতাভায চনদনন এআ শম, তুচভ ুস্থ ফস্থা 
চতন চদন ভানুতলয াতথ ওথাফাতনা ফরতফ না। 

ثى لىيىاؿو سىًويِّاقى  لّْمى النَّاسى ثىلى  اؿى آيػىتيكى أىالَّ تيكى
তএফ, এয ওাপপযা এআ শম, দচন দচযদ্রতও ঔাদয 
প্রদান ওযতফ; 

ـي عىشىرىًة مىسىاًكيى   فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا
ফস্তুতঃ মাযা শওাযফানীয শু াতফ না, তাযা তজ্জ্বয 
চদনগুতরায ভতধয শযাচা যাঔতফ চতনচি অয াতচি শযামা 
যাঔতফ চপতয মাফায য। 

ٍعتيمٍ  بػٍعىةو ًإذىا رىجى ثىًة أىيَّاـو ًح اْلٍىجّْ كىسى ـي ثىلى ٍد فىًصيىا   فىمىن لٍَّ ٗمًى
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৮০। িভফাঘও ংঔযা 
স্ত্রী ফাঘও ুরুল ফাঘও  

َلَٰ كٍ اِلي  ؿي اِلكَّ    প্রথভ 

ةي يى انً الثَّ  اِّن الثَّ    চিতী 

ةي ثى الً الثَّ  ثي الً الثَّ    তৃতী 

ةي عى ابً الرَّ  عي ابً الرَّ    ঘতুথন 

ةي سى امً اٍْلى  سي امً اْلى    ঞ্চভ 

ةي سى ادً السَّ  سي ادً السَّ    লষ্ঠ 

ةي عى ابً السَّ  عي ابً السَّ    প্তভ 

ةي نى امً الثَّ  ني امً الثَّ    ষ্টভ 

ةي عى اسً التَّ  عي اسً التَّ    নফভ 

ةي رى اشً العى  ري اشً العى    দভ 

 
িভফাঘও ংঔযায ঈদাযণ  
অচভ প্রথভ াঠ তড়চঙরাভ   ؿى اِلكَّ قػىرىٍاتي الدٍَّرسى প্রথভ াঠ   ؿي اِلكَّ الدٍَّرسي 
অচভ চিতী তরা থাচও  ٍاِّن الثَّ  قً ابً الطَّ أىٍسكيني ًح চিতী তরা  َّاِّن الثَّ  قي ابً الط  
অভযা ৩ ফ্লাতি চকতচঙরাভ  نىا إَلى ال بػٍ  ةي ثى الً ثَّ ال قَّةي شَّ ال  তৃতী ফ্লযাি ةً ثى الً الثَّ  قَّةً شَّ ذىىى
াচভদ ঘতুথন ফঙতয া ওতযচঙতরা   ةً عى ابً الرَّ ْمىىحى حىاًمده ًح السَّنىًة  ঘতুথন ফঙয   ةي عى ابً الرَّ السَّنىةي    
অভযা ঞ্চভ দযচা চদত প্রতফ 
ওতযচঙরাভ  

 سي امً اْلى  اٍلبىابي    ঞ্চভ দযচা سً امً اٍْلى  ابً بى الٍ  نى ا مً نى لٍ خى دى 

লষ্ঠ যীক্ষা অতঙ  ـه  سي ادً السَّ  افي حى تً مٍ اإل  سي ادً السَّ  افي حى تً مٍ اإل লষ্ঠ যীক্ষা قىاًد
প্তভ খযচি চযঘারতওয   لًٍلميًدٍيرً  عي ابً السَّ اٍلبػىٍيتي প্তভ খয  عي ابً السَّ اٍلبػىٍيتي 
অব্বা ষ্টভ ৃষ্ঠা ঔুতরচঙর   ةى نى امً الثَّ فػىتىحى عىبَّاسه الصٍَّفحىةى ষ্টভ ৃষ্ঠা  ةي نى امً الثَّ الصٍَّفحىةي 
অভযা শঔাতন নফভ চদতন 
শৌতঙচঙরাভ  

اليػىٍوـً  ًح  كىصىٍلنىا إَلَٰ ىينىاؾى 
 عً اسً التَّ 

নফভ চদন  عي اسً التَّ اليػىٍوـي 

অভযা এঔাতন দভ ফঙতয চপতয 
এতচঙরাভ 

ٍعنىا ىينىا ًح السَّنىًة العىاًشرىةً   السَّنىةي العىاًشرىةي   দভ ফঙয رىجى
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ুনযাফৃচিঃ  

ؿي مىرَّةو أىكَّ  مىرَّةن أيٍخرىل  مىرَّةن  مىرَّتىافً  ثىلثى مىرَّاتو  كيلُّ مىرَّةو  
চিতীফায প্রথভফায ফ ভ চতন ফায দুআফায এওফায 

 
 
ওুযঅনী ঈদাযণ  
 
শমভন শতাভাতদযতও প্রথভ ফায ৃচষ্ট ওতযচঙরাভ।  كىمىا خىلىٍقنىاكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو  
তাযা চও রক্ষয ওতয না, প্রচত ফঙয তাযা দু’এওফায 
চফমনস্ত তচ্ছ, থঘ, তাযা এযয তফা ওতয না 
চওংফা ঈতদ গ্রণ ওতয না।  
 

أىكىالى يػىرىٍكفى أىنػَّهيٍم يػيٍفتػىنيوفى ًح كيلّْ عىاـو مَّرَّةن أىٍك مىرَّتػىٍيً 
 ثيَّ الى يػىتيوبيوفى كىالى ىيٍم يىذَّكَّريكفى 

শ ভুচভনকণ! শতাভাতদয দাদাীযা এফং শতাভাতদয 
ভতধয মাযা প্রাপ্ত ফস্ক চন তাযা শমন চতন ভত 
শতাভাতদয ওাতঙ নুভচত গ্রণ ওতয 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا لًيىٍستىٍأًذنكيمي الًَّذينى مىلىكىٍت 
ثى مىرَّاتو   أىٍٚمىانيكيٍم كىالًَّذينى لٍى يػىبػٍليغيوا اْلٍيليمى ًمنكيٍم ثىلى

 

৮১। বগ্াং 
এও প্তভাং  ١/ٕ سيٍبعه  তধনও  ١/ِ ًنٍصفه  
এও ষ্টভাং  ١/ٖ َثيٍنه  এও তৃতীাং  ١/ّ ثػيليثه  
এও নফভাং  ١/ٗ تيٍسعه  এও ঘতুথনাং  ١/ْ ريٍبعه  
এও দভাং   ١/َُ عيٍشره  এও ঞ্চভাং  ١/ٓ َخيٍسه  

   এও লষ্ঠাং  ١/ٔ سيديسه  
 

বগ্াংগুতরা ভুদাপ চততফ ফযফহৃত । শমভনঃ  
ঙাত্রকন অধা খন্টা অতক রাআতব্রযীতত চঙর   ىٍكتىبىًة قػىٍبلى ًنٍصًف سىاعىةو

 كىافى الطُّلَّبي ًح امل
চক্ষওচি াাঁঘ চভচনি অতক ক্লারুতভ চঙর   يدىرّْسي ًح الفىٍصًل قػىٍبلى َخىًٍس دىقىاًئقى

 كىافى امل
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ধযা-১৪ (দুফনর চিা)  

৮২।   ْميْعتىلُّ ال দুফনর চিা  

শম চিাগুতরাতত م  এফং                       শও ك থাতও শগুতরা দুফনর চিা। ততফ চরচঔত রূত ك 

 িাযা চযফতনন ওযা । দুফনর (অচরপ ভাওুযা) ل ফা (অচরপ) ا শও  م এফং (অচরপ) ا

চিাগুতরা  চতন প্রওায।   
 

 দুফনর চিা  ) ُّاىْلميْعتىل(  
 

 
 اَلنَّاِقصُ 

 ওাচরভা দুফনর ل 
 َااْلَْجَوفُ 

 ওাচরভা দুফনর ع 
 اْلِمثَالُ 

 ওাচরভা দুফনর ؼ
শ থ শদঔাতরা   ىىدىل

 )ىىدىمى(
শ াির  سىارى )  كىجىدى   শ শর  )سىيػىرى

শ ডাওর   دىعىا( (دىعىوى  শ ফরর   ؿى اقى) )قػىوىؿى  শ যাঔর  كىضىعى 
শ চিতও থাওর   ) ـى )نىًوـى( শ খুভাতরা بىكىى )بىكىيى  يىسىرى    শ ঈৎপুি র نىا

শ শদঔর  رىأىمى( رىاىل(      
 
 
 
রক্ষণীঃ   চিায ভতধয  ا  থাওতর তা ভুরত و     ফা ي 
      চিায ভতধয  ى থাওতর তা ভুরত   ي  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.eelm.weebly.com



88 
 

৮৩।   اٍلًمثىاؿي   

يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ٍكا ا كىجىدي  ুং كىجىدى  كىجىدى

تىا كىجىٍدفى   স্ত্রী كىجىدىتٍ  كىجىدى

 ুং كىجىٍدتى  كىجىٍدَتيىا كىجىٍدتيٍ 

 স্ত্রী كىجىٍدتً  كىجىٍدَتيىا كىجىٍدتينَّ 

ٍدنىا  ঈব كىجىٍدتي   كىجى

 
  চিায তীত ওার শথতও ফতনভান ওাতর চযফতননঃ  اٍلًمثىاؿي 

 اٍلمىاًضي >> চযফতনন >> اٍلميضىارًعي 
দুফনর ك ফাদ মাতফ। চওন্তু ي ফাদ মা না। 
চভঙার চিায শুরুতত ي তর তা াচরভ 
চিায ভত ।  

ভুদাযীয অরাভত م শমাক 
এফং ؼ ওাচরভা ুওুন শমভন  يٍذىىبي 

 

دي    كىجىدى  يػىٍوًجدي  ٗمًى
শ া/াতফ  শ শর 

 يىًسرى   يػىٍيسىري 
শ চ ওতয/ওযতফ  শ চ ওযর  

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ديٍكفى  افً  ٗمًى دى دي  ٗمًى  ুং ٗمًى

ٍدفى  افً  ٗمًى دى دي  َتًى  স্ত্রী َتًى

ديٍكفى  افً  َتًى دى دي  َتًى  ুং َتًى

ٍدفى  افً  َتًى دى ًدٍينى  َتًى  স্ত্রী َتًى

دي   ঈব اىًجدي   ْمًى
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং كىضىعى  اكىضىعى  ٍواكىضىعي 

 স্ত্রী تٍ كىضىعى  تىاعى كىضى  نى كىضىعٍ 

 ুং تى كىضىعٍ  تيمىاكىضىعٍ  تيمٍ كىضىعٍ 

َّ كىضىعٍ   স্ত্রী تً كىضىعٍ  تيمىاكىضىعٍ  تي

 ঈব تي كىضىعٍ   نىاكىضىعٍ 

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা  اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং يىضىعي  افً ضىعى يى  ٍوفى يىضىعي 

 স্ত্রী ضىعي تى  افً ضىعى تى  نى عٍ ضى يى 

 ুং ضىعي تى  افً ضىعى تى  ٍوفى ضىعي تى 

 স্ত্রী ٍيى ضىعً تى  افً ضىعى تى  نى عٍ ضى تى 

 ঈব ضىعي أى   ضىعي نى 

 
  চিায ফতনভান ওার শথতও অতদফাঘতও চযফতননঃ    اٍلًمثىاؿي 

 اٍلميضىارًعي  >> চযফতনন >> اىٍمره 
ভুদাযীয অরাভত ت  ঈতঠ মাতফ 

এফং এতক্ষতত্র াভচাতুর াার 
অনতত তফ না।   

ভাজু্জভ ওযতত ؿ  ওাচরভা  
ুওুন  

 

دٍ  ًجدٍ  دي  َتًى  َتًى
া!  তুচভ া 
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رُ دَ صْ مَ الْ  عُ ارِ ضَ مُ الْ  َاْمر    ياضِ مَ الْ    থন 
  শঙতন শপরা كىذىرى  يىذىري  ذىرٍ  كىٍذره 

  যাঔা كىضىعى  يىضىعي  ضىعٍ  كيٍضعه 

  তড় মাা كىقىعى  يػىقىعي  قىعٍ  كىقيوعه 

  দান ওযা بى كىىى  يػىهىبي  ىىبٍ  كىٍىبه 

دي  ًجدٍ  كيجيوده    ঔুাঁতচ াা *كىجىدى  ٗمًى

  ঈিাযাধীওাযী া كىًرثى  يىًرثي  ًرثٍ  كىرىاثىةه 

  চন ফন ওযা كىزىرى  يىزًري  زًرٍ  ًكٍزره 

  ফনননা ওযা كىصىفى  يىًصفي  ًصفٍ  كىٍصفه 

  াদা ওযা *كىعىدى  يىًعدي  ًعدٍ  كىٍعده 

  যক্ষা ওযা *كىقىى  يىًقي ؽً  ًكقىايىةه 

  অত্ব ওযা كىًسعى  يىسىعي  سىعٍ  سىعىةه 

 শৌঙাতনা كىصىلى  يىًصلي  ًصلْ  كىٍصله 

 ভিুয ওযা كىىىبى  يػىهىبي  ىىبٍ  كىٍىبه 

  চ ওযা يىًسرى  يػىٍيسىري  إٍيسىرٍ  يىٍسره 

  শফতড় ঠা يىفػيعى  يػىيػٍفىعي  اًيٍػفىعٍ  يػىٍفعه 

  শুওাতনা يػىبيسى  يػىٍيبىسي  اًيٍػبىسٍ  يػىٍبسه 

  অা শঙতড় শদা يىًئسى  يػىٍيأسي  سٍ اًيئى  يػىٍئسه 
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৮৪।  ااٍلٍجوىؼي 
 

  চিায তীত ওার শথতও ফতনভান ওাতর চযফতননঃ ااٍلٍجوىؼي 

 اٍلمىاًضي >> চযফতনন >> اٍلميضىارًعي 
ঈচ্চাযতনয ুচফধায চনয ুওুন  
শ তাতদয ফস্থাতনয ফদর 
ওযতফ  

ভুদাযীয অরাভত م শমাক 

এফং ؼ ওাচরভা ুওুন শমভন 

 يػىٍنصيري 

ؿى اقى   র ভূরত  قػىوىؿى 

(ؿى اقى  يػىٍقويؿي  يػىقيٍوؿي  )قػىوىؿى  
শ ফতর/ফরতফ  শ ফরর  

 
 

  চিায ফতনভান ওার শথতও অতদফাঘতও চযফতননঃ ااٍلٍجوىؼي 
 

 اٍلميضىارًعي  >> চযফতনন >> اىٍمره 
দুআ াচওতনয চভরন শযাধ ওযতত 
দুফনর ক্ষযচি ঈতঠ মাতফ।    

ভুদাযীয অরাভত ت  ঈতঠ মাতফ 

এফং ভাজু্জভ ওযতত ؿ  ওাচরভা 
 ুওুন  

 

 تػىقيٍوؿي  قػيٍوؿٍ  قيلٍ 
ফতরা!   তুচভ ফতরা 
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يمىاضً الٍ    তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং جىاءى  جىاءىا جىاؤيٍكا

 স্ত্রী جىاءىتٍ  جىاءىتىا  ًجٍئنى * 

 ুং ًجٍئتى  ًجٍئتيمىا ًجٍئتيمٍ 

َّ جً  ٍئتي  স্ত্রী ًجٍئتً  ًجٍئتيمىا 

نىا  ঈব ًجٍئتي   ًجئػٍ

 

*ভূরত এিা চঙর   ٍاٍئنى جى । দুআ ুওুতনয চভরন শযাতধ দুফনরিা ফাদ শদা ততঙ। অয ফাফ      نىصىرى   

তর   ওাচরভা শ, নআতর শময।  ؼ 
 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা  اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ٍيئػيٍوفى  ٍيئىافً ٗمىً  ٗمًى ٍيءي    ুং ٗمًى

ٍئنى  ٍيئىافً  ٗمًى ٍيءي  َتًى  স্ত্রী َتًى

ٍيئػيٍوفى  ٍيئىافً  َتًى ٍىءي  َتًى  ুং َتًى

ٍئنى  ٍيئىافً  َتًى ٍيًئٍيى  َتًى  স্ত্রী َتًى

ٍىءي   ঈব اىًجٍيءي   ْمًى
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং قىاؿى  قىاالى  قىاليٍوا

* ٍلنى قػي   স্ত্রী قىالىتٍ  قىالىتىا 

ا قبٍلتيمٍ   ুং قػيٍلتى  قػيٍلتيمى

 َّ ا قػيٍلتي  স্ত্রী قػيٍلتً  قػيٍلتيمى

 ঈব قػيٍلتي   قػيٍلنىا

 

*ভূরত এিা চঙর قىاٍٍلنى   । দুআ ুওুতনয চভরন শযাতধ দুফনরিা ফাদ শদা ততঙ। অয ফাফ  তর نىصىرى   

  ওাচরভা শ, নআতর শময।  ؼ
 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং يػىقيٍوؿي  يػىقيٍوالىفً  يػىقيٍوليٍوفى 

 স্ত্রী تػىقيٍوؿي  تػىقيٍوالىفً  يػىقيٍلنى 

 ুং تػىقيٍوؿي  تػىقيٍوالىفً  تػىقيٍوليٍوفى 

 স্ত্রী تػىقيٍوًلٍيى  تػىقيٍوالىفً  تػىقيٍلنى 

 ঈব اىقػيٍوؿي   نػىقيٍوؿي 
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ـى  نىامىا نىاميٍوا  ুং نىا

* ٕمٍنى   স্ত্রী نىامىتٍ  نىامىتىا 

ا ٕمٍتيمٍ   ুং ٕمٍتى  ٕمٍتيمى

 َّ ا ٕمٍتي  স্ত্রী ٕمٍتً  ٕمٍتيمى

 ঈব ٕمٍتي   ٕمٍنىا

 

*ভূরত এিা চঙর   نىْاْمنى । দুআ ুওুতনয চভরন শযাতধ দুফনরিা ফাদ শদা ততঙ। অয ফাফ  نىصىرى   

তর   ওাচরভা শ, নআতর শময।  ؼ 
 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ـي  يػىنىامىافً  يػىنىاميٍوفى   ুং يػىنىا

ـي  تػىنىامىافً  يػىنىٍمنى   স্ত্রী تػىنىا

ـي  تػىنىامىافً  تػىنىاميٍوفى   ুং تػىنىا

 স্ত্রী تػىنىاًمٍيى  تػىنىامىافً  تػىنىٍمنى 

ـي نػى  نىا ـي     ঈব اىنىا
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 থন اْلَماِضي اْلُمَضارِعُ  َاْمر   َمْصَدر  
  তাফা ওযা تىابى  يػىتيوبي  تيبٍ  تػىٍوبىةه 

  স্বাদ শনা ذىاؽى  يىذيكؽي  ذيؽٍ  ذىٍكؽه 

  পর া فىازى  يػىفيوزي  فػيٍز   فػيٍوزه 

  ফরা *قىاؿى  يػىقيوؿي  قيلٍ  قػىٍوؿه 

ـه  ـى  وـي يػىقي  قيمٍ  ، قػىٍومىةه ًقيىا   দাাঁড়াতনা قىا

  া *كىافى  يىكيوفي  كينٍ  كىٍوفه 

  ভতয মাা مىاتى  ٚمىيوتي  ميتٍ  مىٍوته 

  বীত া خىاؼى  ٙمىىاؼي  ًخفٍ  خىٍوؼه 

  প্রা া كىادى  يىكىادي  دٍ كى  كىٍوده 

ٍيده    শওৌর ওযা كىادى  يىًكيدي  ًكدٍ  كى

  ফাড়াতনা *زىادى  يىزًيدي  زًدٍ  زًيىادىةه 

 চফচি ওযা بىاعى  يىًبْيعي  ًبعْ  بػىٍيعه 

يػٍره    ািা سىارى  يىًسيػْري  ًسرٍ  سى

  শফাঁতঘ থাওা عىاشى  يىًعْيشي  ًعشٍ  عىٍيشه 

  নুচস্থত থাওা  غىابى  ْيبي غً يى  ًغبٍ  ًغيىابه 

  চযভা ওযা كىاؿى  يىًكْيلي  ًكلٍ  كىٍيله 

  চযদনন ওযা زىارى  يػىزيْكري  زيرٍ  ةه ارى يى زً 

  তাাপ ওযা طىاؼى  ْوؼي يىطي  طيفٍ  طىاؼه 
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৮৫।  النَّاًقصي 
   চিায তীত ওাতরয কঠতন রক্ষযনীঃ النَّاِقصُ 

১. ك অচরতপ চযনত । শমভনঃ دىعىوى  =>  دىعىا   

 م  মফতযয তয অতর শত চযফচতনত  শমভনঃ   ل   مىشىى<=  يى مىشى 
 ততফ م  শময এয তয  অতর চযফচতনত  না শমভনঃ  ًسيى نى  <= نىًسيى  
 م  শতয তয অত না।  

২. ৩ ুরুতলয ফহুফঘতন ؿ ওাচরভা ঈতঠ মা। শমভনঃ  دىعىٍوا <= دىعىويٍكا 
৩. ك এয অতক শময  না তাআ نىسيٍوا  <= نىًسٍوا তফ।  

৪. দুআ ুওুতনয চভরন শযাতধ  ٍدىعىٍات  এয দুফনর ক্ষযচি ঈতঠ চকত তফ  ٍدىعىت  
৫. ভুতাাযচযও ফননাভ (তম ফননাভগুতরায ঈয াযওাত অতঙ) শমভনঃ    ،ٍَتيىا، تي ، فى، تى
، نىا   ওাচরভা স্বরুত চপতয অত। ؿ গুতরাতত ًت، َتيىا، تينَّ، تي

 শমভনঃ    ،ٍيتيٍم ٍيتيمىا،  بىكى ،  بىكى ،  بىكىٍيتى نىا.......بىكىٍيى يػْ بىكى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.eelm.weebly.com



97 
 

   চিায  ফতনভান ওাতর রক্ষযনীঃ النَّاِقصُ 
 
ভাযপুঃ 
১. রাভ ওাচরভা ( و ফা م) চপতয অত। এফং রাভ ওাচরভা শতয ফদতর ুওুন । শমভনঃ  
 

يَماضِ الْ  =>  চযফতনন  => اْلُمَضارِعُ   

)دىعىوى ( دىعىا يىٍدعيوي  يىٍدعيوٍ     
)بىكىيى (بىكىى  يػىٍبًكيي  يػىٍبًكيٍ   
)نىًسيى ( نىًسيى  يػىٍنسىيي  يػىٍنسىى  

     
২. ৩ ুরুতলয ফহুফঘতন ؿ ওাচরভা ঈতঠ মা। শমভনঃ  

يىٍدعيويٍكفى   كي    শমঔাতন  يىٍدعيٍوفى  <=  তুতর শদা ততঙ। 
ٍوفى يػىٍنسى   <= ٍوفى يػي يػىٍنسى    শমঔাতন    مي  তুতর শদা ততঙ।  

<= تىٍدعيًوٍينى  تىٍدًعٍيى    শমঔাতন    ًك তুতর শদা ততঙ অয م এয অতক শ অত না  

তাআ    عي শও  ًع িাযা চযফতনন ওযা ততঙ।  
 

ভানুফঃ 
১.  و এফং م িাযা শল া চিায ঈয মফয ঈচ্চাচযত  চওন্তু অচরপ িাযা শল া 

মফয ঈচ্চাচযত  না। শমভনঃ  ٍيػىٍبًكيى  لىنٍ ،   يىٍدعيوى  لىن    চওন্তু  ٍيػىٍنسىى لىن  
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অভয  ভাজু্জভঃ 
১।   ؿ  ওাচরভা ঈতঠ মা।  

শমভন,  لٍى يىٍدعيوٍ    =>   لٍى يىٍدعي নুরু বাতফ,  أيدٍعي 
يػىٍبكً  لىٍ         إٍبكً  ,নুরু বাতফ   يػىٍبًكيٍ  لىٍ  => 
يػىٍنسىىٍ  لىٍ   =>  يػىٍنسى  لىٍ           নুরু বাতফ,  إٍنسى 
 

يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ٍوا  ুং مىشىى مىشىيىا مىشى

 স্ত্রী مىشىتٍ  مىشىتىا مىشىٍيى 

ٍيتي  مٍ مىشى ا  ٍيتيمى  ুং مىشىٍيتى  مىشى

 َّ ا مىشىٍيتي ٍيتيمى  স্ত্রী مىشىٍيتً  مىشى

نىا يػٍ  ঈব مىشىٍيتي   مىشى

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং ٚمىًٍشىٍ  ٚمىًٍشيىافً  ٚمىٍشيٍوفى 

 স্ত্রী َتىًٍشىٍ  َتىًٍشيىافً  ٚمىًٍشٍيى 

 ুং َتىًٍشىٍ  َتىًٍشيىافً  َتىٍشيٍوفى 

 স্ত্রী َتىًٍشٍيى  َتىًٍشيىافً  َتىًٍشٍيى 

 ঈব اىٍمًشىٍ   ٕمىًٍشىٍ 
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং دىعىا دىعىوىا دىعىٍوا

 স্ত্রী دىعىتٍ  دىعىتىا دىعىٍوفى 

 ুং دىعىٍوتى  دىعىٍوَتيىا دىعىٍوتيٍ 

 স্ত্রী دىعىٍوتً  دىعىٍوَتيىا دىعىٍوتينَّ 

 ঈব دىعىٍوتي   دىعىٍونىا

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা    اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং يىٍدعيوٍ  يىٍدعيوىافً  يىٍدعيٍوفى 

 স্ত্রী تىٍدعيوٍ  تىٍدعيوىافً  يىٍدعيٍوفى 

 ুং تىٍدعيوٍ  تىٍدعيوىافً  تىٍدعيٍوفى 

 স্ত্রী تىٍدًعٍيى  تىٍدعيوىافً  تىٍدعيٍوفى 

 ঈব اىٍدعيوٍ   نىٍدعيوٍ 
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ٍكارىأى  لأى رى  رىاىيىا   ুং 

 স্ত্রী رىاىتٍ  رىاىتىا رىاىٍينى 

 ুং رىاىٍيتى  رىاىيٍػتيمىا رىاىيٍػتيمٍ 

 َّ  স্ত্রী رىاىٍيتً  رىاىيٍػتيمىا رىاىيٍػتي

 ঈব رىاىٍيتي   رىاىيٍػنىا

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي  
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং يػىرىل يػىرىيىافً  يػىرىٍكفى 

 স্ত্রী تػىرىل تػىرىيىافً  يػىرىٍينى 

 ুং تػىرىل تػىرىيىافً  تػىرىٍكفى 

ٍينى تػىرى  ٍينى تػىرى  تػىرىيىافً    স্ত্রী 

 ঈব اىرىل  نػىرىل
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং نىًسيى  نىًسيىا نىسيٍوا

انىًسيىتى  نىًسٍيى   স্ত্রী نىًسيىتٍ  

ا نىًسٍيتيمٍ   ুং نىًسٍيتى  نىًسٍيتيمى

 َّ ا نىًسٍيتي  স্ত্রী نىًسٍيتً  نىًسٍيتيمى

نىا  ঈব نىًسٍيتي   نىًسيػٍ

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা  اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং يػىٍنسىى يػىٍنسىيىافً  يػىٍنسىٍوفى 

 স্ত্রী تػىٍنسىى تػىٍنسىيىافً  يػىٍنسىٍيى 

 ুং تػىٍنسىى تػىٍنسىيىافً  تػىٍنسىٍوفى 

 স্ত্রী تػىٍنسىٍيى  تػىٍنسىيىافً  تػىٍنسىٍيى 

 ঈব اىٍنسىى  نػىٍنسىى
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 থন اْلَماِضي اْلُمَضارِعُ  َاْمر   َمْصَدر  
كىةه    চততরাাত ওযা تىلى  يػىتػٍليو ايٍتلي  ًتلى

  ডাওা *دىعىا  يىٍدعيو ايدٍعي  ديعىاءه 

  ক্ষভা ওযা عىفىا يػىٍعفيو ايٍعفي  عىٍفوه 

  চবতমাক ওযা شىكىا  يىْشكيوْ  ايْشكي  شىٍكوىل

  ভুতঙ শপরা ُمىىا  َيىْحيوْ  ايٍمحي  ُمىٍوه 

  অা ওযা رىجا  يػىْرجيوْ  ايرٍجي  رىجىاءه 

 াাঁিা مىشىى  يٍ ٚمىٍشً  ًاٍمشً  ماًشيه 

  ান ওযাতনা سىقىى  يْ يىْسقً  ًاٍسقً  سىٍقيه 

  ফানাতনা بػىَّنى  يػىْبًنْ  اًْبنً  بًنىاءه 

  ঔুফ ঘাা  بػىغىى يػىٍبًغيٍ  اًٍبغً  بػىٍغيه 

  চনতলধ ওযা نػىهىى يػىنػْهىى اًْنوى  يه نػىهٍ 

  প্রফাচত া جىرىل  ٗمىٍرًم ًاٍجرً  جىرىيىافه 

  ুনন ওযা قىضىى يػىٍقًضي اًٍقضً   قىضىاءه 

  মতথষ্ঠ া كىفىى يىٍكًفي اًٍكفً  ةه ًكفىايى 

  থ শদঔাতনা *ىىدىل  يػىٍهًدم ًاٍىدً  ىىٍدله 

  ব ওযা خىًشيى  ٙمىٍشىى ًاٍخشى  خىًشيَّةه 

  ন্তুষ্ট া رىًضيى  يػىٍرضىى ًاٍرضى  ًرٍضوىافه 

  বুতর মাা *نىًسيى  يػىٍنسىى اًٍنسى  ًنٍسيىافه 

  স্থাী া يى بىقً  يػىبػْقىى اًْبقى  بىًقيَّةه 

  চভচরত া يى لىقً  يػىْلقىى اًْلقى  لًقىاءه 
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৮৬।  ٍزي وٍ مي هٍ مى ال   

শম চিা ভুতরয এওচি ক্ষয  أ  তাতও   ٍزي وٍ مي هٍ مى الٍ  لي عٍ فً ال  ফতর। শমভনঃ  
 

 থন اْلَماِضي اْلُمَضارِعُ  َاْمر   َمْصَدر  
  প্রশ্ন ওযা سىأىؿى  يىٍسأىؿي  ًاٍسئىلٍ  /سىلٍ     سيؤىاؿه 

  ড়া قػىرىأى  يػىٍقرىأي  اًقػٍرىأٍ  ًقرىاءىةه 

  ধযা أىخىذى  يىٍأخيذي  خيذٍ  أىٍخذه 

  ঔাা أىكىلى  يىٍأكيلي  كيلٍ  أىٍكله 

  অতদ ওযা *أىمىرى  يىٍأميري  ميرٍ  أىٍمره 

  চনযাদ া أىًمنى  يىأىمىني  اٍئمىٍن   أىٍمنه 

  ভানয ওযা أىَبى  يىٍأَبى  اًٍئبى  اًبىاءه 

  শদঔা * رىأىل يػىرىل رى  رىٍأمه 

  অা *أىتىى  يىٍأًت  اًٍئتً  اًتٍػيىافه 

  ঘাা *شىاءى  يىشىاءي  شىأٍ  مىًشيئىةه 

  ঔাযা া سىاءى  يىسيوءي  سيؤٍ  سىٍوءه 

يءه  يءي  ًجئٍ  َمًى   অা جىاءى  ٗمًى
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং أىكىلى  لى أكى  اوٍ لي أكى 

 স্ত্রী تٍ لى أكى  اتى لى أكى  نى لٍ أكى 

 ুং تى لٍ أكى  امى تي لٍ أكى  مٍ تي لٍ أكى 

َّ لٍ أكى   স্ত্রী تً لٍ أكى  امى تي لٍ أكى  تي

 ঈব تي لٍ أكى   انى لٍ أكى 

 
 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা  اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং يىٍأكيلي  فً لى كي أٍ يى  فى وٍ لي كي أٍ يى 

 স্ত্রী لي كي أٍ تى  فً لى كي أٍ تى  نى لٍ كي أٍ يى 

 ুং لي كي أٍ تى  فً لى كي أٍ تى  فى وٍ لي كي أٍ تى 

 স্ত্রী ٍيى لً كي أٍ تى  فً لى كي أٍ تى  نى لٍ كي أٍ تى 

 ঈব كيلي آ  نىٍأكيلي 
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং ؿى أى سى  الى أى سى  اوٍ لي أى سى 

 স্ত্রী تٍ لى أى سى  اتى لى أى سى  نى لٍ أى سى 

 ুং تى لٍ أى سى  امى تي ألٍ سى  مٍ تي لٍ أى سى 

َّ لٍ أى سى   স্ত্রী تً لٍ أى سى  امى تي ألٍ سى  تي

 ঈব تي لٍ أى سى   انى لٍ أى سى 

 
 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা  اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং ؿي أى سٍ يى  فً الى أى سٍ يى  فى وٍ لي أى سٍ يى 

 স্ত্রী ؿي أى سٍ تى  فً الى أى سٍ تى  نى لٍ أى سٍ يى 

 ুং ؿي أى سٍ تى  فً الى أى سٍ تى  فى وٍ لي أى سٍ تى 

 স্ত্রী ٍيى لً أى سٍ تى  فً الى أى سٍ تى  نى لٍ أى سٍ تى 

 ঈব ؿي أى سٍ أى   ؿي أى سٍ نى 
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং أى رى قػى  آرى قػى  اكٍ أي رى قػى 

 স্ত্রী تٍ أى رى قػى  اتى قرأى  فى أٍ رى قػى 

 ুং تى أٍ رى قػى  اَتيى أٍ رى قػى  تيٍ أٍ رى قػى 

 স্ত্রী تً أٍ رى قػى  اَتيى أٍ رى قػى  نَّ تي أٍ رى قػى 

 ঈব تي أٍ رى قػى   انى أٍ رى قػى 

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা  اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং أي رى قٍ يػى  آفً رى قٍ يػى  فى كٍ أي رى قٍ يػى 

 স্ত্রী أي رى قٍ تػى  آفً رى قٍ تػى  فى أٍ رى قٍ يػى 

 ুং أي رى قٍ تػى  آفً رى قٍ تػى  فى كٍ أي رى قٍ تػى 

 স্ত্রী ٍيى ئً رى قٍ تػى  آفً رى قٍ تػى  فى أٍ رى قٍ تػى 

 ঈব أي رى قػٍ أى   أي رى قٍ نػى 
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৮৭।  اٍلميضىعَّفي  
অর ভুদা’াপ র এভন চিাদ মায ওাচরভা  ع    থন শ াজ্ব حىجَّ   ওাচরভা এওআ। শমভনঃ ؿ 

ওযতরা। র ভূরত حىجَّ   মায حىجىجى    <= حىٍججى    ওাচরভায  ‚াযওাত‛  ঈতঠ চকত ততঙ ع 

,  حىجىٍجتى ,  حىجىٍجنى  । চওন্তু ভুতাাযচযও ফননাতভয শক্ষতত্র াযওাত চপতয অত। শমভনঃ حىجَّ 
ا حىجىٍجنىا .........  حىجىٍجتيمى  

 
ওাচরভায ؿ  এয শক্ষতত্র াচওন ফননাতভয শক্ষতত্র اٍلميضىارًعي    “ াযওাত  ”ঈতঠ মা।  শমভনঃ   
٘مىيجُّ   <= ٘مىٍجيجي   চওন্তু ভুতাাযচযও ফননাতভয শক্ষতত্র াযওাত চপতয অত। শমভনঃ  ٘مىٍجيٍجنى 

 

يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ٍوا  ুং حىجَّ  حىجَّا حىجُّ

 স্ত্রী حىجَّتٍ  حىجَّتىا حىجىٍجنى 

ا حىجىٍجتيمٍ   ুং حىجىٍجتى  حىجىٍجتيمى

 َّ ا حىجىٍجتي  স্ত্রী حىجىٍجتً  حىجىٍجتيمى

 ঈব حىجىٍجتي   حىجىٍجنىا

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা  اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং ٘مىيجُّ  ٘مىيجَّافً  ٘مىيجٍُّوفى 

 স্ত্রী َتىيجُّ  َتىيجَّافً  ٘مىٍجيٍجنى 

 ুং َتىيجُّ  َتىيجَّافً  َتىيجٍُّوفى 

 স্ত্রী َتىيجٍّْيى  َتىيجَّافً  َتىٍجيٍجنى 

 ঈব أىحيجُّ   ٓمىيجُّ 
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ভাজু্জভ   অভযঃ  
ফতনভাতনয রূ   جُّ ٘مىي  শও ভাজু্জভ ওযতর দাাঁড়া  ٍ٘مىيٍجج । দুআ াচওতনয চভরন শযাতধ শতল 

এওিা যওাত চনত অতত । শমভন   َّلٍى ٘مىيج । চওন্তু নযানয শক্ষতত্র এরু ভযা  না 

শমভন  ٍوا   لٍى ٘مىيجُّ

অতদতয শক্ষতত্র এয ভুদাযীয অরাভত َتىيجُّ     حيجٌ    এফং শতলয শ ঈতঠ মাতফ থনাৎ  تى    । দুআ 
ুওুতনয চভরন শযাতধ শতল মফয অতফ এফং এতক্ষতত্র শওান াভচাতুর াার অনতত তফ না 
)শমততু প্রথতভ াচওন অতঙ না(। ুতযাং ফততল অভতযয রূ তফ  । ঈতিঔয শম  حيجَّ  

ভুদা’াপ এয অভয এবাতফ ঃ  ٍٍصديدٍ أي  , أيٍرديد   আতযাচদ।  
 

 থন اْلَماِضي اْلُمَضارِعُ  َاْمر   َمْصَدر  
يىاةه    চীচফত  া حىيَّ  ٘مىٍيىا ًاٍحيى  حى

  চপতয মাা رىدَّ  يػىريدُّ  ايٍرديدٍ  رىدّّ 

  রুওাতনা صىدَّ  يىصيدُّ  ايٍصديدٍ  صىدّّ 

  ক্ষচত ওযা ضىرَّ  يىضيرُّ  ايٍضريرٍ  ضىرّّ 

  ভতন ওযা *ظىنَّ  يىظينُّ  ايٍظنينٍ  ظىنّّ 

  কননা ওযা عىدَّ  يػىعيدُّ  ايٍعديدٍ  عىدّّ 

  ঙড়াতনা مىدَّ  ٚمىيدُّ  ايٍمديدٍ  مىدّّ 

  আচ্ছা ওযা كىدَّ  يػىوىدُّ  ًاٍكدىدٍ  كيدّّ 

لىةه  ؿه ضىلى   থভ্রষ্ট া *ضىلَّ  يىًضلُّ   ًاٍضًللٍ  ، ضىلى

  চফভ্রান্ত ওযা غىرَّ  يىًغرُّ  ًاٍغرًرٍ  غيريكره 

  স্পন ওযা مىسَّ  ٚمىىسُّ  ًاٍمسىسٍ  مىسّّ 
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ধযা-১৫ (ওভনফাতঘযয চিা)  
 

৮৮। াচরভ চিায ওভনফাঘয রূ   اٍلمىٍجهيٍوؿي  اىٍلًفٍعلي  

তীত ওাতরয চিায ওভনফাতঘয ع   ওাচরভা  মফয  ؿ   ওাচরভা শময ফত (আরা)। এয ূতফন 

শমতওান ক্ষতয ‚শ‛ ফতফ মচদ ুওুন না থাতও।  
 

তীতওার ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
শ ওৃত র   فػىعىلى  فيًعلى 
তাতও াাময ওযা র  نىصىرى  نيًصرى 
তাতও শানাতনা র  عى عى  ْسًي  ْسًى
শ ফতীনন র    أىنٍػزىؿى  أيٍنزًؿى 
শ ফতীনন র    نػىزَّؿى  نػيزّْؿى 
শ ফযফহৃত র   ـى ـى  أيٍستيٍخًد  ًإٍستىٍخدى
শ ফযফহৃত র  ًإٍستػىٍعمىلى  أيٍستػيٍعًملى 
তাতও ডাওা র   نىادىل نػيٍوًدمى 

 

ফতনভান ওাতরয চিায ওভনফাতঘয ع    ওাচরভা  শ  ؿ   ওাচরভা মফয ফত (অরু)। এয 

ুতফন াযপু ভুদাচযা ফাতদ শমতওান ক্ষতয ‚মফয‛ ফতফ মচদ ুওুন না থাতও। 
 

ফতনভান/বচফলযৎ ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
তাতও াাময ওযা /তফ  ٍصىري يػين  يػىٍنصيري  
তাতও প্রায ওযা /তফ  يىٍضًربي  ييٍضرىبي 
তাতও ফতীনন ওযা  /তফ  يػىٍنزًؿي  يػينػٍزىؿي 
তাতও ফতীনন ওযা  /তফ  يػينػىزّْؿي  يػينػىزَّؿي 
তাতও ফযফায ওযা  /তফ   يىٍستػىٍعًملي  ييٍستػىٍعمىلي 
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ঈতিঔয ওভনফাঘয চিাগুতরা ভাফনী। 
ওতনায াতথ ওভনফাতঘযয চিায রূ চযফতননঃ 
 
 তীতওাতরয চিা  

 نيًصرى  نيًصرىا نيًصريٍكا
 نيًصرىتٍ  نيًصرىتىا نيًصٍرفى 
 نيًصٍرتى  نيًصٍرَتيىا نيًصٍرتيٍ 
 نيًصٍرتً  نيًصٍرَتيىا نيًصٍرتينَّ 
 نيًصٍرتي   نيًصٍرنىا

 

 ফতনভানওাতরয চিা  

 يػيٍنصىري  يػيٍنصىرىافً  يػيٍنصىريٍكفى 
صىٍرفى يػينٍ   تػيٍنصىري  تػيٍنصىرىافً  

 تػيٍنصىري  تػيٍنصىرىافً  تػيٍنصىريٍكفى 
 تػيٍنصىرًٍينى  تػيٍنصىرىافً  تػيٍنصىٍرفى 
 ايٍنصىري   نػيٍنصىري 

 

ওভনফাঘয চিায চওঙু ঈদাযণ 
 
ভানুল ৃচষ্ট তচঙর ভাচি শথতও  ًطٍيو  ًمنٍ  ٍنسىافي اإٍل  خيًلقى 

শওান ফঙতয তুচভ চতন্মচঙতর?  ٍ؟ عىاـو  اىمّْ  ًح  كيًلٍدتى

চতচন ওাঈতও চন্ম শদনচন তাতও শওঈ চন্ম শদনচন  ٍيػيٍولىدٍ  كىلىٍ  يىًلدٍ  لى. 

অচভনা চও চনত চচজ্ঞাচত তচঙর?  َّاىًمنىةي؟ سيًئلىتٍ  عىم 
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ওতৃফাঘও চিা শথতও ওভনফঘও চিা রুান্তযঃ 
ওতৃফাঘও চিা শথতও ওভনফাঘও চিা রুান্তয ওযা তর পাচর চফরুপ্ত  এফং এয 
ভাপুরুন চফচ নাততফ পাচতর চযনত ।  اٍلمىٍجهيٍوؿي  اىٍلًفٍعلي  মায ঈয অতাচতত  তাতও 

ফরা    ًنىاًئبي الفىاًعل  মা ফনদা ভাযপু।  শমভনঃ  
 

 اٍلمىٍجهيٍوؿي  اىٍلًفٍعلي  نىاًئبي الفىاًعلً 
ওভনফাঘও 

 ٍعليوـي اٍلمى  اىٍلًفٍعلي 
ওতৃফাঘও 

 ًطٍيو  ًمنٍ  الل اإٍلٍنسىافى  خيًلقى  ًطٍيو  ًمنٍ  ٍنسىافي اإٍل  خيًلقى  ٍنسىافي اإٍل 
 مىرَّتػىٍيً  يىٍشرىحي اٍلميدىرّْسي الدٍَّرسى  الدٍَّرسي مىرَّتػىٍيً ٍشرىحي يي  الدٍَّرسي 
ًسٍيحي 

ى
ًسٍيحي بى صيلً مىا  امل

ى
ًسٍيحى  امل

ى
 مىا صىلىبى اليػىهيٍودي امل

 صىبَّ الرَّجيلي القىٍهوىةى ًح الفىنىاًجٍيً  ٍيً ًح الفىنىاجً  القىٍهوىةي بَّ صي  القىٍهوىةي 
 
মচদ ভাপুরুন চফচ ফননাভ  তাতর  ًنىاًئبي الفىاًعل ফননাতভয ভাযপু ফস্থা অতফ।  
 

 اٍلمىٍجهيٍوؿي  اىٍلًفٍعلي  نىاًئبي الفىاًعلً 
ওভনফাঘও 

 ٍعليوـي اٍلمى  اىٍلًفٍعلي 
ওতৃফাঘও 

؟عىمَّ سىأىلىكى  ؟سيًأٍلتي عىمَّ  تي   اٍلميًديٍػري
 قػىتػىلىهيم اٍلميٍجًرـي بًاٍلميسىدَّسً  بًاٍلميسىدَّسً  قيًتليوا كٍ 
 عىٍن سىبىبً ال يىٍسأىَلييم أحىده  عىٍن سىبىبً  ييٍسأىليوفى ال  كٍ 
 ضىرىبػىنىا الرَّجيلي بًا ٍلعىصىا نىا بًا ٍلعىصىابػٍ رً ضي  نىا
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৮৯। ভাভুচ চিায ওভনফাতঘযয রূ 
 

তীতওার ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
শ অতদ চদর  أىمىرى  أيًمرى 

শ চচজ্ঞাা ওযর  سىأىؿى  سيًئلى 
 
 

ফতনভান/বচফলযৎ ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
শ অচদষ্ট র  يىٍأميري  ييٍأمىري 

শ চচজ্ঞাচত র  يىٍسئىلي  ييٍسئىلي 
 

ওতনায াতথ ওভনফাতঘযয চিায রূ চযফতননঃ 
 سيًئلى  سيًئلى  سيًئليوا

 تٍ سيًئلى  ٍتاسيًئلى  ًئٍلنى سي 
 ًئٍلتى سي  ًئٍلتيمىاسي  ًئٍلتيمٍ سي 
َّ سي   ًئٍلتً سي  ًئٍلتيمىاسي  ًئٍلتي
 ًئٍلتي سي   ًئٍلنىاسي 

 
ফতনভানওাতরয চিায ওভনফাঘয রূঃ 

فً  ييٍسئػىليوفى   ييٍسئىلي  ييٍسئىلى

 تيٍسئىلي  تيٍسئىلفً  ييٍسئػىٍلنى 

 تيٍسئىلي  تيٍسئىلفً  ئػىليوفى تيسٍ 

 تيٍسئىًلٍيى  تيٍسئىلفً  تيٍسئػىٍلنى 

 أيٍسئىلي   ٍسئىلي ني 
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৯০। ভুদাাপ চিায ওভনফাতঘযয রূ 
 

তীতওার ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
তাতও ওাভড়াতনা র  َّعىضَّ  عيض 
তাতও স্পন  ওযা র  سَّ مي  مىسَّ  

 
 

ফতনভান/বচফলযৎ ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
তাতও ওাভড়াতনা তফ  عىضُّ يػي  يػىعىضُّ  
তাতও স্পন  ওযা তফ  سُّ ٚميى  ٚمىىسُّ  

 
ওতনায াতথ ওভনফাতঘযয চিায রূ চযফতননঃ 

 عيضَّ  عيضَّا عيضٍُّوا
 عيضَّتٍ  عيضَّتىا عيضىٍضنى 
ا عيضىٍضتيمٍ   عيضىٍضتى  عيضىٍضتيمى
 َّ ا عيضىٍضتي  ضىٍضتً عي  عيضىٍضتيمى
 عيضىٍضتي   عيضىٍضنىا

 
ফতনভানওাতরয চিায ওভনফাঘয রূঃ 

 يػيعىضُّ  يػيعىضَّافً  يػيعىضٍُّوفى 

 تػيعىضُّ  تػيعىضَّافً  يػيٍعضىٍضنى 

 تػيعىضُّ  تػيعىضَّافً  تػيعىضٍُّوفى 

 تػيعىضٍّْيى  تػيعىضَّافً  تػيٍعضىٍضنى 

 أيعىضُّ   نػيعىضُّ 
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৯১। চভঙার চিায ওভনফাতঘযয রূ 
 

তীতওার ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
াা শকর  كىجىدى  كيًجدى 
যাঔা র  كىضىعى  كيًضعى 

 
 

ফতনভান/বচফলযৎ ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
াা মাতফ  دي  يػيٍوجىدي  ٗمًى
যাঔা তফ  يىضىعي  يػيٍوضىعي 

 

ওতনায াতথ ওভনফাতঘযয চিায রূ চযফতননঃ 
ٍكا  كيًجدى  دىاكيجً  كيًجدي
تىا كيًجٍدفى   كيًجدىتٍ  كيًجدى
 كيًجٍدتى  كيًجٍدَتيىا كيًجٍدتيٍ 
 كيًجٍدتً  كيًجٍدَتيىا كيًجٍدتينَّ 
 كيًجٍدتي   كيًجٍدنىا

 
ফতনভানওাতরয চিায ওভনফাঘয রূঃ 

افً  يػيٍوجىديٍكفى   يػيٍوجىدي  يػيٍوجىدى

افً  يػيٍوجىٍدفى   تػيٍوجىدي  تػيٍوجىدى

 تػيٍوجىدي  افً تػيٍوجىدى  تػيٍوجىديٍكفى 

افً  تػيٍوجىٍدفى   تػيٍوجىًدٍينى  تػيٍوجىدى

 أيٍكجىدي   نػيٍوجىدي 
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৯২। অচাপ চিায ওভনফাতঘযয রূ 
 

তীতওার ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
ফরা র  قىاؿى  ًقٍيلى 
চফচি ওযা র  بىاعى  بًٍيعى 
ফাড়াতনা র  زىادى  زًٍيدى 

 
 

ফতনভান/বচফলযৎ ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
ফরা /তফ  يػىقيٍوؿي  يػيقىاؿي 
চফচি ওযা /তফ  يىًبٍيعي  يػيبىاعي 
ফাড়াতনা /তফ  يىزًٍيدي  يػيزىادي 
 

ওতনায াতথ ওভনফাতঘযয চিায রূ চযফতননঃ 
ليٍوا  ًقٍيلى  ًقٍيلى  ًقيػٍ
لىتى  ًقٍلنى   ًقيػٍلىتٍ  اًقيػٍ
ا ًقٍلتيمٍ   ًقٍلتى  ًقٍلتيمى
 َّ ا ًقٍلتي  ًقٍلتً  ًقٍلتيمى
 ًقٍلتي   ًقٍلنىا

 
ফতনভানওাতরয চিায ওভনফাঘয রূঃ 

فً  يػيقىاليٍوفى   يػيقىاؿي  يػيقىاالى

فً  يػيقىٍلنى   تػيقىاؿي  تػيقىاالى

فً  تػيقىاليٍوفى   تػيقىاؿي  تػيقىاالى

فً  نى تػيقىلٍ   تػيقىاًلٍيى  تػيقىاالى

 ايقىاؿي   نػيقىاؿي 
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৯৩। নাচও চিায ওভনফাতঘযয রূ 
 

তীতওার ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
ডাওা র   دىعىا ديًعيى 
শদা র   أىتىى أيًت 
বুচরত শদা র  نىًسي نيًسي 
 
 

ফতনভান/বচফলযৎ ওভনফাঘয চিা ওতৃনফাঘয চিা 
ডাওা তফ  يىٍدعيو ييٍدعىى 
শদা তফ  ٍيىٍأًتٍ  يػيٍؤتىى 
বুচরত শদা তফ  ٍٍنسىىٍ يػى  يػيٍنسىى  
 

ওতনায াতথ ওভনফাতঘযয চিায রূ চযফতননঃ 
 ديًعيى  ديًعيىا ديعيٍوا
 ديًعيىتٍ  ديًعيىتىا ديًعٍيى 
ا ديًعٍيتيمٍ   ديًعٍيتى  ديًعٍيتيمى
 َّ ا ديًعٍيتي  ديًعٍيتً  ديًعٍيتيمى
نىا  ديًعٍيتي   ديًعيػٍ

 
ফতনভানওাতরয চিায ওভনফাঘয রূঃ 

 ييٍدعىى ييٍدعىيىافً  ييٍدعىٍوفى 

 تيٍدعىى تيٍدعىيىافً  ييٍدعىٍيى 

 تيٍدعىى تيٍدعىيىافً  تيٍدعىٍوفى 

 تيٍدعىٍيى  تيٍدعىيىافً  تيٍدعىٍيى 

 أيٍدعىى  نيٍدعىى
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ধযা-১৬ (ভাদায)  

৯৪।  اٍلمىٍصدىري  চিায  নাভ 
চিা শথতও ওতনা এফং চিায ওার ফাদ চদতর শওফর ওাতচয নাভ ফচষ্ট থাতও। এআ ওাতচয 
নাভতও   اىٍلمىٍصدىري  ফতর। চতন ক্ষয চফচষ্ট  اٍلمىٍصدىري এয চনচদনষ্ট শওান কঠন নাআ ফযং চফচবন্ন যওভ 

তত াতয শমভনঃ  قػىتىلى   শথতও  كىتىبى    ,  قػىٍتله শথতও   ًكتىابىةه  ، ،   ديخيٍوؿه  শথতও دىخىلى    شىًربى  
শথতও  ْمىىحى  ,  شيٍربه শথতও   ْمىىاحه,  আতযাচদ। এিা ًغيىابه  শথতও غىابى  , شىرٍحه  শথতও شىرىحى  

শমততু আভ শততু তা    ٍاىؿ  এফং  তানবীন চফচষ্ট ।  
 
প্রতফ চনতলধ।  ٍنػيٍوعه  اىلدُّجيٍوؿي ّمى
াচভদ শফয র চক্ষওচিয শফয ায ুতফন  ًخىرىجى حىاًمده قػىٍبلى خيريٍكًج اٍلميدىرّْس 
আরভ চনন ওযা প্রততযও ভুচরতভয ঈয পযচ  اٍلًعٍلمى فىرًٍيضىةه عىلىى كيلّْ ميٍسًلمو  طىلىبي 
চপতনা তযায শঘত চখনয     ًنىةي أىشىدُّ ًمنى اٍلقىٍتل  اٍلًفتػٍ
 
চতন ক্ষয চফচষ্ট চওঙু চিায  اٍلمىٍصدىري   

থন  ُيَماضِ الْ  الَمْصَدر  
তিলন  طىلىبى  طىلىبه 

প্রতফ   دىخىلى  ديخيٍوؿه 

তযা   قػىتىلى  قػىٍتله 

চফৃঙ্খরা  فىسىدى  فىسىاده 

শফয া  خىرىجى  خيريٍكجه 

চফঘায  حىكىمى  حيٍكمه 
ফা  قػىعىدى  قػيعيٍوده 

শঙতড় শদা  تػىرىؾى  تػىٍرؾه 
ঘুচি বংক ওযা  نػىقىضى  نػىٍقضه 
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রক্ষয   نىظىرى  نىٍظره 
চফশ্বা   كىفىرى  كيٍفره 
ধযান   دىرىسى  دىٍرسه 
মাা   ىىبى ذى  ذىىىابه 
শৌঙাতনা  بػىلىغى  بػيليٍوغه 
ওৃতজ্ঞতা   شىكىرى  شيٍكره 

 

৯৫। শম ওর চিা ভূতরয প্রথভ ক্ষয ك   শগুতরায ভাদায দুযওভ 

এওিাতত ك ফাদ মাতফ এফং ة   শতল অতফ। শমভনঃ 
শ ফণননা ওযর  كىًصفى  كىٍصفه  ًصفىةه 

নুতমাক  كىعىظى  كىٍعظه  ًعظىةه 
শ চফশ্বা ওযর  ًثقى كى  كىٍثقه  ثًقىةه 

 

৯৬।  اٍلمىٍصدىري اٍلميؤىكَّؿي ভাচওা চিা-১  

শমতত (to go), ড়তত (to read), শঔতত (to eat), ফতত (to sit) আতযাচদ র ভাচওা 
চিা (Infinitive) । অযফীতত এতও ফতর  اٍلمىٍصدىري اٍلميؤىكَّؿي । এয াধাযণ কঠন র    , اىٍف

  শফয তত’  আতযাচদ।‘ أىٍف ٙمىٍريجى  ,’শমতত‘ أىٍف يىٍذىىبى   শমভনঃ  مىْنصيْوبه  اٍلميضىارًعي + 
  

  অচভ ফাচড় শথতও াত খচিওা শফয তত ঘাআ سَّاعىًة السَّاًبعىةً ايرًٍيدي اىٍف اىٍخريجى ًمنى اٍلبػىٍيًت ًج ال

 অচভ ওুযঅন ড়তত বাতরাফাচ أًحبُّ أٍف أىقػٍرىأ اٍلقيرآفى 

  চনশ্চআ অিা এওিা ঈদাযণ চদতত রজ্জা ান না بى مىثىلن   يىٍضرً  أىفاللَّػوى الى يىٍستىٍحًيي  ًإفَّ 

 চনশ্চআ অিা শতাভাতদয এওচি কাবী চতফ ওযতত অতদ ةن   وا بػىقىرى تىٍذبىي  أىفكيٍم   اللَّػوى يىٍأميري  ًإفَّ 
ওতযন  

 ? শতাভযা চও শবতফতঙা শতাভযা চান্নাতত প্রতফ ওযতফ تىٍدخيليوا اْلٍىنَّةى  أىفأىـٍ حىًسٍبتيٍم 
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রক্ষযনীঃ এয চযফততন  افٍ      অতত াতয ؿً  

ًلسى ايًحبُّ اًلىجٍ   ايًحبُّ اىٍف اىٍجًلسى  
অচভ ফতত ঙে ওচয অচভ ফতত ঙে ওচয 

ٍخريجى اًلى ايرًٍيدي   ايرًٍيدي اىٍف اىٍخريجى  
অচভ শফয তত ঘাআ অচভ শফয তত ঘাআ  

 
‚ভাদায ভুাার‛ এয ভাযপু ভানুফ এফং ভাচরুয  ফস্থা।   
  
এিা চরুযী শম তুচভ াঠচি চরঔতফ   يػىٍنبىًغٍي أٍف تىٍكتيبى الدٍَّرسى 
অচভ শফয তত ঘাআ   ٍف أىٍخريجى أيرًٍيدي أى 
শতাভায প্রস্থাতনয ুতফন এতা   تػىعىلى قػىٍبلى أىٍف َتىٍريجى 
 

৯৭।  اٍلمىٍصدىري اٍلميؤىكَّؿي ভাচওা চিা-২ 

এয কঠন র بػىره +اسمه +افَّ       শমভনঃ خى
অভায ওাতঙ ংফাদ শৌঁতঙতঙ শম শ ভতযতঙ    بػىلىغىًن انَّوي مىاتى 
অচভ ঔুচ শম তুচভ অভায ঙাত্র    ُّمٍ ذً ِّنٍ اىنَّكى تًٍلًميٍ يىسير 
ভতন তচ্ছ শম তুচভ ফযস্ত   يػىٍبديٍك اىنَّكى ميٍستػىٍعًجله 
 

৯৮। ভাচওা চিায ূতফন াযপ চাতযয চফরুচপ্ত 
 

ًو اىٍف اىٍكًذبى   عيٍوذي بًاللًٌَٰو ًمنى اٍلكىًذبً اى  اىعيٍوذي بًاللٌَٰ
অচভ চভথযা ফরা শথতও অিায ওাতঙ অে ঘাআ অচভ চভথযা ফরা শথতও অিায ওাতঙ অে ঘাআ 

 
ফয এিা ফাধযতাভূরও ন। ًو ًمٍن اىٍف اىٍكًذبى      اىعيٍوذي بًاللٌَٰ
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ধযা-১৭ (চিা ঈদু্ভত চফচবন্ন আভ)  

৯৯। াচরভ চিায    اٍلفىاًعل ًاٍسمي    إٍسمي مىٍفعيٍوؿ  

চিায ংকঠনওাযীয নাভতও – نىاًصره   ফতর। শমভন শম াাময ওতযতঙ  শ র اٍلفىاًعلً  ًاٍسمي    

মায ঈয চিা অচতত  তাতও إٍسمي مىٍفعيٍوؿ ফতর। শমভন মাতও াাময ওযা ততঙ শ 

র  مىٍنصيٍوره  
াচরভ চিায      اٍلفىاًعلً  ًاٍسمي   إٍسمي مىٍفعيٍوؿ  

يَماضِ الْ  إْسُم فَاِعل إْسُم َمْفُعْول  থন 

 তিলন ওযা بى طىلى  طىاًلبه  مىٍطليٍوبه 

 প্রতফ ওযা دىخىلى  دىاًخله  -

 তযা ওযা قػىتىلى  قىاًتله  مىٍقتػيٍوؿه 

 চফৃঙ্খরা ওযা فىسىدى  فىاًسده  مىٍفسيٍوده 

 শফয া خىرىجى  خىارًجه  -

 চফঘায ওযা حىكىمى  حىاًكمه  ُمىٍكيٍوـه 

 ফা قػىعىدى  قىاًعده  -

 শঙতড় শদা تػىرىؾى  تىارًؾه  مىتػٍريٍكؾه 

 ঘুচি বংক ওযা نػىقىضى  نىاًقضه  مىنػٍقيٍوضه 

 রক্ষয ওযা نىظىرى  نىاًظره  مىٍنظيٍوره 

اًفره  مىٍكفيٍوره   চফশ্বা ওযা كىفىرى  كى

 ধযান ওযা دىرىسى  دىاًرسه  مىٍدريٍكسه 

 মাা ذىىىبى  ذىاًىبه  -

 শৌঙাতনা بػىلىغى  بىاًلغه  مىبػٍليٍوغه 

 ওৃতজ্ঞতা ওযা رى شىكى  شىاًكره   -
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১০০। ভাভুচ চিায    اٍلفىاًعل ًاٍسمي   إٍسمي مىٍفعيٍوؿ  
 

ভাভুচ চিায     اٍلفىاًعلً  ًاٍسمي    إٍسمي مىٍفعيٍوؿ  
لوْ عُ فْ مَ الْ  مُ سْ إِ   থন اْلَماِضي إْسُم فَاِعل 

 প্রশ্ন ওযা سىأىؿى  سىاًئله  ؿه مىٍسؤيكٍ 

 ড়া قػىرىأى  قىارًئه  مىٍقريٍكءه 

 ধযা أىخىذى  آًخذه  خيوذه أٍ مى 

 ঔাা أىكىلى  آًكله  مىٍأكيوؿه 

 অতদ ওযা *أىمىرى  آًمره  ميوره مىأٍ 

 চনযাদ া أىًمنى  آًمنه  ميوفه مىأٍ 

 ভানয ওযা أىَبى  آبو  

 শদঔা *رىأىل  رىاءو  مىٍرًئيٌ 

 অা *أىتىى  آتو  مىٍأتنى

 ঘাা *شىاءى  شىاءو  

 ঔাযা া سىاءى  سىاًكئ مىسىاًكئه 

 অা جىاءى  جىاءو  
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১০১। ভুদাাপ চিায    اٍلفىاًعل ًاٍسمي   إٍسمي مىٍفعيٍوؿ  
 

ভুদাাপ চিায      اٍلفىاًعلً  ًاٍسمي    إٍسمي مىٍفعيٍوؿ  
لوْ عُ فْ مَ الْ  مُ سْ إِ   থন اْلَماِضي إْسُم فَاِعل 

 চীচফত  া حىيَّ  حىيّّ  

 চপতয মাা رىدَّ  رىادّّ  مىٍرديٍكده 

 রুওাতনা صىدَّ  صىادّّ  مىصديٍكده 

 ক্ষচত ওযা ضىرَّ  ضىارّّ  مىٍضريٍكره 

 ভতন ওযা *ظىنَّ  ظىافّّ  مىٍظنػيٍوفه 

 কননা ওযা عىدَّ  عىادّّ  مىٍعديٍكده 

 ঙড়াতনা مىدَّ  مىادّّ  ّمىٍديٍكده 

 আচ্ছা ওযা كىدَّ  كىادّّ  مىٍوديٍكده 

 থভ্রষ্ট া *ضىلَّ  ضىاؿّّ  مىٍضليٍوؿه 

 চফভ্রান্ত ওযা غىرَّ  غىارّّ  ٍكره مىٍغري 

 স্পন ওযা مىسَّ  مىاسّّ  ّمىٍسيٍوسه 
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১০২। চভঙার চিায    اٍلفىاًعل ًاٍسمي   إٍسمي مىٍفعيٍوؿ 
 

চভঙার চিায  اٍلفىاًعلً  ًاٍسمي      مىٍفعيٍوؿ إٍسمي      

لوْ عُ فْ مَ الْ  مُ سْ إِ  لاعِ فَ الْ  مُ سْ إِ   ياضِ مَ الْ    থন 
 শঙতন শপরা كىذىرى  كىاًذره  ره كٍ ذي وٍ مى 

 যাঔা كىضىعى  كىاًضعه  عه وٍ ضي وٍ مى 

 তড় মাা كىقىعى  كىاًقعه  عه وٍ قػي وٍ مى 

 দান ওযা كىىىبى  كىاًىبه  به وٍ ىي وٍ مى 

 ঔুাঁতচ াা *كىجىدى  كىاًجده  ده وٍ جي وٍ مى 

 ঈিযাধীওাযী া كىًرثى  كىاًرثه  ثه كٍ ري وٍ مى 

 চন ফন ওযা كىزىرى  كىازًره  ره كٍ زي وٍ مى 

 ফনননা ওযা كىصىفى  كىاًصفه  ؼه وٍ صي وٍ مى 

 াদা ওযা *كىعىدى  كىاًعده  ده وٍ عي وٍ مى 

 যক্ষা ওযা *كىقىى  كىاؽو  قػيٍوؼه وٍ مى 

 অত্ব ওযা كىًسعى  كىاًسعه  ٍوعه سي وٍ مى 

 শৌঙাতনা كىصىلى  كىاًصله  مىٍوصيٍوؿه 

 ভিুয ওযা كىىىبى  كىاًىبه  مىٍوىيٍوبه 

 চ ওযা يىًسرى  يىاًسره  مىٍيسيٍوره 

 শফতড় ঠা يىفػيعى  يىاًفعه  مىيػٍفيوعه 

 শুওাতনা يػىبيسى  يىاًبسه  مىٍيبيوسه 

 অা শঙতড় শদা يىًئسى  يىاًئسه  مىيػٍؤيكسه 
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১০৩। অচাপ চিায    اٍلفىاًعل ًاٍسمي   إٍسمي مىٍفعيٍوؿ 
 

অচাপ চিায  اٍلفىاًعلً  ًاٍسمي      مىٍفعيٍوؿ إٍسمي      
لوْ عُ فْ مَ الْ  مُ سْ إِ   থন اْلَماِضي إْسُم فَاِعل 

 তাফা ওযা تىابى  تىاًئبه  مىتػيٍوبه 

 স্বাদ শনা ذىاؽى  ذىاًئقه  ذيكؽه مى 

 পর া فىازى  فىائًزه  فيٍوزه مى 

 ফরা *قىاؿى  قىاًئله  مىقيٍوؿه 

ـى  قىاًئمه  وـه قي مى   দাাঁড়াতনা قىا

 া *كىافى  كىاًئنه  كيوفه مى 

 ভতয মাা مىاتى  مىاًئته  ّمىيوته 

 বীত া خىاؼى  خىاًئفه  اؼه ِمىى 

اًئده  كىاده مى   প্রা া كىادى  كى

اًئده  ًكيده مى   শওৌর ওযা كىادى  كى

 ফাড়াতনা *زىادى  زىاًئده  زًيده مى 

 চফচি ওযা بىاعى  بىائًعه  ًبْيعه مى 

ره مى   ািা سىارى  سىائًره  ًسيػْ

 শফাঁতঘ থাওা عىاشى  عىاًئشه  ًعْيشه مى 

 নুচস্থত থাওা غىابى  غىاًئبه  ْيبه مىغً 

 চযভা ওযা كىاؿى  كىاًئله  ًكْيله مى 

 চযদনন ওযা زىارى  زىائًره  زيْكره مى 

 তাাপ ওযা طىاؼى  طىاًئفه  طيْوؼه مى 
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১০৪। নাচও চিায    اٍلفىاًعل ًاٍسمي   إٍسمي مىٍفعيٍوؿ 
 

নাচও চিায  اٍلفىاًعلً  ًاٍسمي      مىٍفعيٍوؿ إٍسمي      

لوْ عُ فْ مَ الْ  مُ سْ إِ  ُم فَاِعلإسْ    থন اْلَماِضي 
 চততরাাত ওযা تىلى  تىاؿو  مىتػٍليوّّ 

 ডাওা *دىعىا  دىاعو  مىٍدعيوّّ 

 ক্ষভা ওযা عىفىا عىاؼو  مىٍعفيوّّ 

ا شىاؾو  مىٍشكيوّّ   চবতমাক ওযা شىكى

 ভুতঙ শপরা ُمىىا مىاحو  ّمىٍحيوّّ 

 অা ওযা رىجا رىاجو  مىٍرجيوّّ 

 ান ওযাতনা سىقىى سىاؽو  مىٍسًقيّّ 

 ফানাতনা بػىَّنى  بىافو  ٍبًنّّ مى 

 ঔুফ ঘাা بػىغىى بىاغو  ٍبًغيّّ مى 

 চনতলধ ওযা نػىهىى ناهو  مىٍنًهيّّ 

 প্রফাচত া جىرىل جىارو  َمىٍرًمّّ 

 ূনন ওযা قىضىى قىاضو  ٍقًضيّّ مى 

 মতথষ্ঠ া كىفىى كىاؼو  ٍكًفيّّ مى 

 থ শদঔাতনা *ىىدىل  ىىادو  ٍهًدمّّ مى 

 ব ওযা خىًشيى  خىاشو  شىىِمىٍ 

 ন্তুষ্ট া رىًضيى  رىاضو  ٍرضىىمى 

 বুতর মাা *نىًسيى  نىاسو  ٍنسىىمى 

 স্থাী া يى بىقً  بىاؽو  مىبػٍقىى

ؽو  مىٍلقىى  চভচরত া يى لىقً  الى
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১০৫। ভ  স্থানফাঘও আভ   ًًاٍْسىااٍلمىكىاف   ًًاٍْسىاالزىمىاف  
চিা ংকঠতনয স্থানতও  ًًاٍْسىااٍلمىكىاف  এফং চিা ংকঠতনয ভতও  ফতর। এতদয রূ  ًاٍْسىاالزىمىافً  

এওআ।  
চনতনাি দুচি শক্ষতত্র এগুতরা   ,অওাতয  مىٍفعىله  

থন স্থান/ভ ভুদাযী ভাদী  

শঔরায ভাঠ  لىًعبى  يػىٍلعىبي  مىٍلعىبه  
াচরভ চিায ভুদাযীতত 

 ওাচরভা মফয ফা শ ع

তর 

ানারা  شىًربى  يىٍشرىبي  مىٍشرىبه 
প্রতফ থ  دىخىلى  يىٍدخيلي  مىٍدخىله 
যান্না খয  طىبىخى  يىٍطبيخي  مىٍطبىخه 

চফতনাদন স্থর َلىىا يػىٍلهيو مىٍلهنى  
 

নাচও চিা তর 
ািায স্থান مىشىى يٚمىٍشً  ّمىٍشنى 
প্রফা স্থান جىرىل ٗمىٍرًم َمىٍرىل 

 

চওঙু চওঙু শক্ষতত্র ভুদাযীয ع ওাচরভা মফয শ তর  ًٍعله مىف  কঠতনয । শমভনঃ  
থন স্থান/ভ ভুদাযী ভাদী 

ভাচচদ  سىجىدى  يىٍسجيدي  مىٍسًجده 
ুফন  شىرىؽى  يىٍشريؽي  مىٍشرًؽه 

ঈদস্থর  طىلىعى  يىٍطليعي  مىطًلعه 
চশ্চভ  غىرىبى  يػىٍغريبي  مىٍغًربه 
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চনতনাি দুচি শক্ষতত্র এগুতরা    مىٍفًعله  অওাতয ,  

থন  স্থান/ভ ভুদাযী ভাদী  

অন  جىلىسى  ٗمىًٍلسي  َمىًٍلسه াচরভ চিায ভুদাযীতত  ع 
ওাচরভা শময তর ফতযন স্থর  نػىزىؿى  يػىٍنزًؿي  مىٍنزًؿه 

প্রায স্থান  ًٍربه مىض  ضىرىبى  يىٍضًربي  
থাভায স্থান  كىقىفى  يىًقفي  مىٍوًقفه  

চভঙার চিা তর 
যাঔায স্থান  كىضىعى  يىضىعي  مىٍوًضعه 
াায স্থান  دي  مىٍوًجده  كىجىدى  ٗمًى

 

শনািঃ  
 ঈব শক্ষতত্রআ   ة শমাক তত াতয  ,শমভনঃ  ، مىٍنزًلىةه  ،   مىٍدرىسىةه   مىٍقبػىرىةه  ،  مىٍشئىمىةه  
 ঈবআ যািাতননযআ ফহুফঘন তরা  مىفىاًعلي মা চিত্ব। শমভন  مىسىاًجدي 
 আভ ভাপঈর গুতরা  ًًاٍْسىااٍلمىكىاف   فً ًاٍْسىاالزىمىا  চততফ ফযফহৃত । শমভন  مىٍدخىله   ،

ـه ، ميصىلَّى  ميقىا
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.eelm.weebly.com



128 
 

১০৬। চিা ম্পাদতনয ঈওযণ إٍسمي اآللىة  
এগুতরায চতনচি যািানন অতঙ 

ঘাচফ  ًمٍفتىاحه শঔারা  فػىتىحى  
 

 ًمٍفعىاؿه 
অনা  ًمٍراىةه শদঔা رىاىل 
চনচি  ًميػٍزىافه চন ওযা  كىزىفى 
ফাচত  ًمٍصبىاحه ওার া  صىًبحى 
চরপি  ًمٍصعىده তয ঠা  صىًعدى  

 ثػىقىبى  শঔাদাআ ওযা ًمثٍػقىبه  চির ًمٍفعىله 
    

ছািা  ًمٍكنىسىةه ছাড়ু শদা  كىنىسى  

لىةه عى ًمفٍ   ফ্রাআযান  ةه  قػىلىى বাাঁচা ًمٍقلى
আস্ত্রী  ًمٍكوىاةه আস্ত্রী ওযা كىوىل 
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ধযা-১৮ (চফচফধ তব্দয ফযফায) 
 

১০৭।   َّإف এয ফযফায  

থন ‚চনশ্চআ‛। এতও ফরা  إفَّ     মা চনশ্চতা প্রদাতনয চনয আতভয حىٍرؼي تػىوًٍكٍيدو كى نىٍصبو  
ুতফন ফত তাতও ভানুফ ওতয। শমভন,   
 

চনশ্চআ অিা দধমনীরতদয াতথ অতঙন   ًإفَّ اللَّوى مىعى الصَّاًبرًينى  
চনশ্চআ াচভদ এওচন ঙাত্র   ا طىاًلبه اًمدن  إفَّ حى
চনশ্চআ চক্ষওচি নতুন   ًدٍيده  إفَّ اٍلميدىرّْسى جى
 
এয য ভুফতাদাতও ফরা   إفَّ  এফং ঔফযতও ফরা   إٍسمي إفَّ   بػىري إفَّ    । ঈতযাি ফাওয  خى

ভুত  اللَّوى, ا  اًمدن ,حى ,الصَّاًبرًينى  এফং   إٍسمي إفَّ  র اٍلميدىرّْسى   ,طىاًلبه   ًدٍيده    র جى بػىري إفَّ   ।   خى
 
  না থাওতত াতয।তমভনঃ إٍسمي إفَّ  এয যযআ إفَّ 

চনশ্চআ অভায াাঁঘচন বাআ অতঙ   إفَّ ًلٍ َخىٍسىةى إٍخوىاةو    
চনশ্চআ  যতমকাযতদয  চতনয যততঙ াপরয ًإفَّ لًٍلميتًَّقيى مىفىازنا 
 

  এয াতথ ফননাতভয ফযফাযঃ إفَّ 
اإنػَّهي  إنػَّهيمٍ  مى  إنَّوي  
ا إنػَّهينَّ   إنػَّهىا إنػَّهيمى
ا إنَّكيمٍ   إنَّكى  إنَّكيمى
ا إنَّكينَّ   إنَّكً  إنَّكيمى

اإنَّ  /إنػَّنىا إنّْنٍ  /إنًَّنٍ     
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    أفَّ   ,এয শফান ফরা । শমভন  إفَّ  অতঙ মাতদযতও  حىٍرؼه  এয ভত অয চওঙু  إفَّ 

لىعىلَّ     كىأفَّ  كىلىًكنَّ         আতযাচদ ।  لىٍيتى  
 
শুতনচঙরাভ শম চক্ষওচি নতুন    ًدٍيده ٍعتي أفَّ اٍلميدىرّْسى جى  أفَّ  শম- ْسًى
আভাভচি শমন ুস্থ   َّـى مىرًٍيضه  كىأف  كىأفَّ  শমন اإٍلمىا
াচভদ চযেভী চওন্তু ঔাচরদ র   في اًلدنا كىٍسلى  كىلىًكنَّ  চওন্তু حىاًمده َميٍتىًهده كىلىًكنَّ خى
ততফ অিায অমাফ ওচঠন   ٍده كىلىًَٰكنَّ عىذىابى اللًَّو شىًدي ততফ  َّكىلىًكن 
ত ঙাত্রচি ুস্থ   لىعىلَّ الطَّاًلبى مىرًٍيضه ত (ব)  َّلىعىل 
ত অফাা বাতরা   ٍيله  لىعىلَّ  ত (অা) لىعىلَّ اْلٍىوَّ ُجًى
মচদ শমৌফন চপতয অততা !  لىٍيتى الشَّبىابى عىاًئده া, মচদ!  لىٍيتى 
 

১০৮।  َّلىعىل এয ফযফায 

لىعىلَّ   তব্দয থন ‚ত‛। এয দুচি ফযফায অতঙ। ১. অচভ অা ওচয  ২. অচভ চঙ্কত 

 لىعىلَّ ًبلىؿن ًِبىرٍيو  لىعىلَّ ًبلىؿن مىرًٍيضه 

অংওা  শম শফরার ুস্থ অা ওযা মা শফরার বার অতঙ। 

نىا ميوسىى الٍ  لىعىلَّ اْلٍىوَّ بىارًده  قىافى لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى   ًكتىابى كىاٍلفيرٍ كىًإٍذ آتػىيػٍ  
ত অফাা ঠান্ডা  অয (স্মযণ ওয) মঔন অচভ ভূাতও চওতাফ এফং পুযওান দান ওতযচঙ, মাতত 

শতাভযা যর থ প্রাপ্ত তত ায। 
ـه  يَّةى لىعىلَّ اْلى  ي اللَّػوي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى  سىا ًلكى يػيبػىيّْ  كىذىَٰ

ত াচি চফলাি  এবাতফআ অিা তা’অরা শতাভাতদয চনয স্বী চনতদন ফণননা ওতযন মাতত 
শতাভযা তা ফুছতত ায। 
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১০৯।  كىافى এয ফযফায 

 র াও চিা (auxiliary verb)  মায থন ‚চঙর‛ আংতযচচতত ‚was‛। এিা كىافى 

নাভফাঘও ফাতওয ফযফহৃত ত আভতও ভাযপু এফং ঔফযতও ভানুফ ওতয। তঔন ভুফতাদাতও 
ফরা   إٍسمي كىافى  ঔফযতও ফরা   بػىره كىافى  خى
শমভনঃ كىافى حىاًمده حىاًضرنا    ‘াচভদ ঈচস্থত চঙর। এঔাতন  حىاًمده র    إٍسمي كىافى  এফং   حىاًضرنا
র  بػىره كىافى   ।خى
  এয রূ ওতনায চযফতনতনয াতথ ফদরাঃ كىافى 

انػيٍوا انىا ىيمٍ  كى ا كى افى كى  ٖمي  ىيوى  
انػىتىا ىينَّ  كينَّ  ا كى  ًىيى  كىانىتٍ  ٖمي

ا انٍػتيمٍ  كيٍنتيمٍ   أىٍنتى  كيٍنتى  انٍػتيما كيٍنتيمى
 َّ َّ  كيٍنتي ا انٍػتي  أىٍنتً  كيٍنتً  انٍػتيما كيٍنتيمى
 أىنىا كيٍنتي    ٓمىٍن كينَّا

 
 
ওুযঅনী ঈদাযণ  
 
আব্রাীভ আহুদী চঙতরন না এফং নাাযা চঙতরন না مىا كىافى ًإبٍػرىاًىيمي يػىهيوًديِّا كىالى نىٍصرىانًيِّا 
তঃয তা ত মাতফ ঈৎচক্ষপ্ত ধূচরওণা।   بى  اءن مُّنبىثِّافىكىانىٍت ىى
চনশ্চ চাান্নাভ প্রতীক্ষা থাওতফ انىٍت ًمٍرصىادنا  ًإفَّ جىهىنَّمى كى
তাযা ফতর, শতাভযা তযফাদী তর ফর এআ াদা ওতফ 
ূণন তফ? 

ا اٍلوىٍعدي ًإف   ذى  صىاًدًقيى  كينتيمٍ كىيػىقيوليوفى مىَّتىَٰ ىىَٰ
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  এয শফানঃ كىافى 

ওাতর শরাওচি ভুচভন র   حى الرَّجيلي ميٍؤًمنناأىٍصبى শ র, শ ওাতর 
র  

،  أٍصبىحى 
 أٍضحىى

ন্ধযা শরাওচি ভুচভন র الرَّجيلي ميٍؤًمننا أٍمسىى শ র, শ ন্ধযা 
র  

 أٍمسىى

াচভদ ুস্থ ন   لىٍيسى حىاًمده مىرًٍيضن ন, is not   لىٍيسى 
শরাতওযা এঔন অাফাদী   لن ميتػىفىائً بي عٍ اؿى الشَّ ا زى مى এঔন শল ন, still    مىا زىاؿى 
ফারওচি মুফও ত শকতঙ   اابَّ شى الوىلىدي  صىارى া, to be    صىارى  
মতক্ষন শরাওচি চভথযা ফরতঙ 
অচভ চওচু্ছ শুনফ না  

ـى  مىا  يىٍكًذبي  لي جي الرَّ  مىادىا
ٍيئنا    أٍْسىعي شى

মতক্ষন, as long as  ـى  مىادىا

 

১১০।  এয ফযফায   أىخىذى ,  جىعىلى ,  طىًفقى  

শুরু ওযা তথন  أىخىذى ,  جىعىلى ,  طىًفقى   এয য আভ  ঔফয অত  , এগুতরা incomplete 
verb. এফং এগুতরাতত চিায ফতনভান /বচফলযত রু ফত। 
  
চফরার চরঔতত শুরু ওযর।  ؿه يىٍكتيبي  طىًفقى ًبلى
শফরার াঠচি ফযাঔযা ওযতত শুরু ওযর।  ٍؿه يىٍشرىحي ال  دٍَّرسى اىخىذى ًبلى

অচভ শঔতত অযম্ভ ওযরাভ  جىعىٍلتي آكيلي 
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১১১।  لىٍيسى এয ফযফায  
 র াও চিা (auxiliary verb)  মায থন ‚ন‛ আংতযচচতত ‚is not‛। لىٍيسى  

এিা নাভফাঘও ফাতওয ফযফহৃত । শমভনঃ  لىٍيسى حىاًمده ِبيدىرّْسو ‘াচভদ চক্ষও ন’।   
 এঔাতন  حىاًمده র إٍسمي لىٍيسى    এফং   ِبيدىرّْسو র  بػىره لىٍيسى    ।خى

না ফাঘও যাাঁ ফাঘও 

 مىٍكسيوره   اٍلقىلىمي  رو ٍكسيوٍ ِبى   اٍلقىلىمي لىٍيسى 
ওরভচি বাঙ্গা ন ওরভচি বাঙ্গা 

 اٍلًكتىابي جىًديده  ًِبىًدٍيدو  اٍلًكتىابي لىٍيسى 
ফআচি নতুন ন ফআচি নতুন 

  ًلٍ أىخه  لىٍيسى ًلٍ أىخه  
অভায শওান বাআ নাআ  অভায এও বাআ 

 

শনািঃ  لىٍيسى এয য    حىٍرؼي جىر থাওতর    ًب শমাক  না শমভন চফত্র ওুযঅতনয চওঙু 

ঈদাযনঃ   
তাতদয শদাতত শতাভায ঈয ন ফযং অিা মাতও 
ঘান শদাতত শদন  

اىيٍم كىلىػًَٰكنَّ اللَّػوى يػىٍهًدم مىن يىشىاءي   لٍَّيسى عىلىٍيكى ىيدى
অয শম তা ওতয অিায াতথ তায শওান চওঙু নাআ   كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًَٰلكى فػىلىٍيسى ًمنى اللَّػًو ًح شىٍيءو  
চদ্ধাতন্তয শওান চওঙুআ শতাভায ন   شىٍيءه   لىكى ًمنى اٍِلىٍمرً  لىٍيسى 

 

  এয রূ ওতনায চযফতনতনয াতথ ফদরাঃ لىٍيسى 
ا لىٍيسىا ىيمٍ  لىٍيسيٍوا  ىيوى  لىٍيسى  ٖمي
ا لىٍيسىتىا ىينَّ  لىٍسنى   ًىيى  لىٍيسىتٍ  ٖمي
ا انٍػتيمٍ  لىٍستيمٍ   أىٍنتى  لىٍستى  انٍػتيما لىٍستيمى
 َّ َّ  لىٍستي ا انٍػتي  أىٍنتً  لىٍستً  انٍػتيما لىٍستيمى
 أىنىا لىٍستي    ٓمىٍن لىٍسنىا
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১১২।  ؿي االى يػىزى  এয ফযফায 

 এয শফানতদয ন্তবুনি। থনাৎ তা ভুফতাদাতও ভাযপু كىافى  থন  ‚শ এঔন‛ । এিা  الى يػىزىاؿي 

 ঔফযতও ভানুফ ওতয।  
শফরার এঔন ুস্থ   ؿه  ؿي االى يػىزى  مىرًٍيضناًبلى
আব্রাীভ এঔন াাতাতর   ؿي إبٍػرىاًىٍيمي ًح اٍلميٍستىٍشفىىاالى يػىزى 
 

১১৩।  এয ফযফায ذيكٍ 

থন ‚চধওাযী/চফচষ্ট/ারা‛। এিা ঔফয ফা নাত চততফ ফযফহৃত ।  ذيكٍ   র ভুদাপ  ذيكٍ  

ুতযাং এয যফতনী আভচি তফ ভুদাপ আরাআচ। 
থন ঈদাযণ  ٍذيك  এয ফস্থা 

শফরার জ্ঞাতনয চধওাযী  ؿه ذيٍك ًعٍلمو بػىره  ًبلى  خى
এআ ঙাত্রচি ঘচযত্রফান   ا الطَّاًلبي ذيٍك خيليقو ذى بػىره  ىَٰ  خى

চভনায  ভচচদচি ফড়  ًبيػٍره نىارىًة كى  نػىٍعته  اٍلمىٍسًجدي ذيٍك اٍلمى
অভাতদয ভিা চভনায এওচি ভচচদ অতঙ   يػّْنىا مىٍسًجده ذيٍك مىنىارىةو ٍعته نػى  ًحٍ حى  

অিা ভগ্র চফতশ্বয ঈয চনাভত ুনন  بػىره  ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًميى  اللَّػوي  خى
অচভ দাচড় ারা শরাওচিতও চঘচন   ٍنػىٍعته  ةً يى حٍ لّْ ال اذى الرَّجيلى  ؼي رً أع 
 

রক্ষযনীঃ   ٍذيك  মঔন চনচদনষ্ট  اسم এয  نػىٍعت চততফ অত তঔন ভুদপ আরাীতত  ٍاىؿ  শমাক । এিা এ 

ওাযতন শম, ভুদপ ায দরুন   ٍذيك এয াতথ  اؿ তত াতযনা।  শমভন   ًبيػٍره نىارىًة كى اٍلمىٍسًجدي ذيٍك اٍلمى  
ফাতওয   اٍلمىٍسًجدي  চনচদনষ্ট াতত ভুদাপ আরাআচ  ٍاىؿ  চফচষ্ট ততঙ   ًنىارىة   اٍلمى
 

এওচন দাচড় ারা শরাও  رىجيله ذيٍك ًْلٍيىةو 
দাচড় ারা শরাওচি  ٍحيىةً ذيٍك اللّْ الرَّجيلي 

 
এআ দাচড় ারা শরাওচি  ًا الرَّجيلي ذيٍك اللٍّْحيىة ذى  ىَٰ
এআ শরাওচি দাচড় ারা  ا الرَّجيلي ذيٍك ًْلٍيىةو ذى  ىَٰ
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  এয রু তায িাযা চনতদনচত আভচিয ফঘন, চরঙ্গ  চফবচি নুমাী চযফচতনত ।  ذيكٍ 
 

ফহুফঘন এওফঘন   
بي ذىكيٍك ال بػيٍوا مً لٍ عً الطُّلَّ   ভাযপু خيليقو  كٍ ذي  بي الً الطَّ  أٍمسً  ذىىى

 
ুরুল 

জ্ঞানী ঙাত্রযা কতওার চকতচঙর ঙাত্রচি ঘচযত্রফান   

بى ذىًكمٍ   ভানুফ ارىةً ظَّ نَّ الا ذى  بى الً الطَّ  ؼي رً أعٍ  مً لٍ عً ال رىأٍيتي الطُّلَّ

জ্ঞানী ঙাত্রতদযতও শদতঔচঙরাভ ঘভা ড়া ঙাত্রচিতও অচভ চঘচন  

بو  عى مى  ذىىىٍبتي   ভাচরুয مىاؿو  مٍ ذً  رىجيلو  إَلى  ذىىىٍبتي  خيليقو  مٍ كً ذى  طُّلَّ

ঘচযত্রফান ঙাত্রতদয াতথ চকতচঙরাভ ম্পদারী এও শরাতওয ওাতঙ চকতচঙরাভ   

    

  ভাযপু خيليقو ذىاتي  ةي بى الً الطَّ  مو لٍ عً ىىؤيالىًء الطَّالًبىاتي ذىكىاتي 
 
স্ত্রী 
 

এআ ঙাত্রীকন জ্ঞানী ঙাত্রীচি ঘচযত্রফান  

 ভানুফ خيليقو  اتى ذى ةن بى الً طى  ؼي رً أعٍ  خيليقو  اتى كى ذى طىالًبىاتو  ؼي رً أعٍ 

অচভ ঘচযত্রফান ঙাত্রীতদযতও চঘচন অচভ এওচন ঘচযত্রফান ঙাত্রীতও চঘচন   

 ভাচরুয مً لٍ عً ال اتً ذى ًة بى الً الطَّ  عى مى  ذىىىٍبتي  خيليقو  اتً كى ذى طىالًبىاتو  عى مى  ذىىىٍبتي  

ঘচযত্রফান ঙাত্রীতদয াতথ চকতচঙরাভ জ্ঞানী ঙাত্রীচিয াতথ চকতচঙরাভ   

 

১১৪।  ًاء   এয ফযফায حىٍرؼي النّْدى

ওাঈতও ডাওায চনয শ !ফযচি ফযফহৃত । এতও يىا  اءً    ফতর। াযপু চনদায য আভ حىٍرؼي النّْدى

গুতরা াধাযণত ভাযপু  এফং শতল তানবীন  না। ততফ এয য   ميضىاؼه  থাওতর তা 

ভানুফ । শমভনঃ     ًلىًمٍي يىا رىبَّ اٍلعَٰ । অফায এয য  يىا     ًاٍسم  চফচষ্ট ুরুলফাঘও  اىؿٍ  
অতর ا এফং  اىيػُّهى اتػي اىيػَّ  অতর   ًاٍسم চফচষ্ট স্ত্রীফাঘও   اىؿٍ    শমাক ওযতত ।  هى
 

শ ভুাম্মাদ!  ُميىمَّدي  يىا 

শ অিা!  اللي  يىا 
শ স্তাম!  أيٍستىاذي  يىا 

শ অচভনা!  يىا آًمنىةي 
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শ ভাযআাভ!  ٍيىي   يىا مىر 
ফর শ চফশ্বাীযা!  اقيٍل يىا  كىاًفريكفى الٍ  أىيػُّهى

শ ভুচভনকণ! يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا 
শ প্রান্ত ভন!  ًئنَّةي  يىا أىيػَّتػيهىا النػٍَّفسي اٍلميٍطمى

শ চফশ্বচকততয প্রচতারও!      ًلىًمٍي  يىا رىبَّ اٍلعَٰ
 
রক্ষযনীঃ 
তনও ভ يىا এয য আাভুতাওাচিভ ঈতঠ মা। শমভনঃ   يىا أىبىًت শ অভায ফাফা 

অফায ওঔন يىا ঈতঠ মা। قىاؿى رىبّْ ًإِّنّْ دىعىٍوتي قػىٍوًمي لىٍيلن كىنػىهىارنا  
অিাতও ডাওতত তনও ভ يىا এয ফদতর  َّـ মুি । শমভনঃ  َّسيٍبحىانىكى اللَّهيم 

১১৫।  এয ফযফায كٍ أى  

  থন ‘থফা’। শমভনঃ  كٍ أى 
শফরার থফা াচভদ শফয র  ؿه أىٍك حىاًمده  خىرىجى ًبلى
অচভ শফরার থফা াচভদতও শদতঔচঙরাভ  ا اًمدن الن أىٍك حى  رىأٍيتي ًبلى
কাচড়চি শফরাতরয থফা াচভতদয   ؿو أىٍك ْلًىاًمدو  السَّيىارىةي لًًبلى
ুতযাং শতাভাতদয ভতধয শম ুস্থ থাতও থফা পতয থাতও...   ٍيضنا أىٍك عىلىىَٰ سىفىرو   مَّرً  كيمٍ فىمىن كىافى ًمن  
 

রক্ষযনীঃ চফফৃচত ভুরও ফাতওয ‘থফা’ তথন চওন্তু  প্রশ্নতফাধও ফাতওয  أكٍ   ـٍ    ফযফহৃত ।  أ

১১৬।  َّفىإف   ًَِّلف এয ফযফায 

ওাযন তথন এফং শমততু তথন ًِلفَّ     এয ফযফায রক্ষয ওচয فىإفَّ  
 
ািনচি চযষ্কায ওয শমততু শিা ভরা।  ًاٍغًسًل القىًمٍيصى فىًانَّوي كىًسخه 
অচভ অচ সু্কতর মাআচন ওাযণ অচভ ুস্থ  مىرًٍيضه اٍليػىٍوـى ًِلنًَّن  مىا ذىىىٍبتي ًاَلى اٍلمىٍدرىسىًة 
অভযা অযফী বালা চতঔচঙরাভ ওাযন শিা ওুযঅতনয 
বালা  

 دىرىٍسنىا اللُّغىةى العىرىبًيَّةى ًِلنػَّهىا ليغىةي القيٍرأفً 

ফাচড় শথতও শফয আচন ওাযন অফাা ঠান্ডা  ٍجتي ًمنى البػىٍيًت ًِلىفَّ اْلٍىوَّ بىارًده مىا خىرى 
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১১৭।  آخىري   أيٍخرىل এয ফযফায  

থন “নয” এয স্ত্রীফাঘও র  آخىري    । এযা ঈবআ চিত্ব। أيٍخرىل 
অচ আব্রাীভ  নয এওচন ঙাত্র নুচস্থত   غىابى اليػىٍوـى إبٍػرىاًىٍيمي كى طىاًلبه آخىري 
অভতদয চক্ষও  নয এওচন চক্ষওতও চচজ্ঞাা ওতযচঙরাভ   سىأىٍلتي ميدىرّْسىنىا كى ميدىرّْسنا آخىرى 
অিায াতথ নয ভাফুদ াফযস্ত ওয না   آخىرى الَّ َتىٍعىٍل مىعى اللَّػًو إًلىػَٰهنا  
এফং শওান শফাছা ফনওাযী নয ওায শফাছা ফন ওযতফ না   لَٰ   أيٍخرى   ةه ًكٍزرى   كىازًرى   كىالى تىزًري 
অচভ ূযা যভান  নয এওচি ূযা ভুঔস্ত ওতযচঙরাভ   أيٍخرىلحىًفٍظتي سيٍورىةى الرٍَّحىًن كى سيٍورىةن 
 

১১৮।  ميٍنذي এয ফযফায 

ুতফনওায শওান ভ ধতয চওঙু শফাছাতত ফযচি ফযফহৃত । আংতযচচ প্রচতব্দ ميٍنذي    " since”। 
এিা حىٍرؼي جىر     ুতযাং এয যফতনী আভচি ভাচরুয ।  
 
তাতও চনফায শথতও শদচঔচন   ًمىا رىأيٍػتيوي ميٍنذي يػىٍوـً السٍَّبت 
শফরার এও প্তা ধতয নুচস্থত  ؿه غىا  به ميٍنذي أيٍسبػيٍوعو ئً ًبلى
 

১১৯।  ٍقػىٍبلي  ًمن  এয ফযফায 

অভযা চাচন শম  ٍلى قػىب  এফং  بػىٍعدى র ভুদাপ। চওন্তু এতদয ওঔতনা ওতঔাতনা  ‚ভুদাপ আরাআচ‛ 

না থাওতত াতয শমভনঃ  
ভুদাপ আরাআচ ঙাড়া ভুদাপ আরাআচ  

 ذىىىٍبتي إَلى اٍلمىٍسًجًد قػىٍبلى اٍِلذىافً  لًلًَّو اٍِلٍمري ًمٍن قػىٍبلي كى ًمٍن بػىٍعدي 
অতক চতঙয ফ অতদ অিায অমাতনয ুতফন ভাচচতদ চকতচঙরাভ 
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১২০।  اىٍصبىحى    اىٍمسىى  তব্দয ফযফায     

তব্দয থন   اىٍصبىحى   “ ওাতর শুরু া”।   اىٍمسىى থন “শ চফওাতর র ” 

এগুতরা  এয শফান। থনাৎ ঔফযতও ভানুফ ওযতফ। كىافى  
াচভদ ওাতর ুস্থ র।    امىرًيضن  اىٍصبىحى حىاًمده  

অফাা ন্ধযা বার তরা।  اىٍمسىى اْلىوُّ لىًطيػٍفنا 
  
এিা ওঔতনা শওফর  “ র ” তথন ফযফহৃত । 
তঃয শতাভযা তায নুগ্রত বাআ বাআ ত শকতর।  ًتًو ًاٍخوىاننا      فىاىٍصبىٍحتيٍم  بًًنٍعمى
  

১২১।  اىٍكشىكى  তব্দয ফযফায 

থন    اىٍكشىكى   - يػيٍوًشكي   – “ শ প্রাআ তরা”। এিা  أفػٍعىلى কঠতনয এফং   كىافى এয শফান। এয 

ঔফয ফনদা ভাচওা চিা   তফ। )ْنصيوبه مى   اٍلميضىارًعي + اىٍف ( 
 
াচভদ কতওার প্রা ভতযচঙর   ًاىٍكشىكى حىاًمده اىٍف ٚمىيٍوتى اىٍمس  
অচভ চফত ওযতত মাচচ্ছ    ًكي اىٍف اىتػىزىكَّجى ايٍكش 
 

১২২।  ُّأظين এয ফযফায  

 থন  أىظينُّ  শ ভতন ওতয‛।‚ يىظينُّ  থন ‚শ ভতন ওতযচঙর‛ এয ফতনভান ওাতরয রূ  ظىنَّ 

“অচভ ভতন ওচয” । এয তয াধাযণত “শম” তথন   َّاىف  ফা  ٍاف ফযাফহৃত ।  
অচভ ভতন ওচয শম াচভদ ভক্কা চকততঙ  أىظينُّ اىفَّ حىاًمدن ذىىىبى ًاَلى مىكَّةى 
অচভ ভতন ওচয শম অচন ক্লান্ত   أىظينُّ اىنَّكى ميتػٍعىبه 
অচভ ভতন ওচয শম  আভাভচি নতুন   ًدٍيده ـى جى  أىظينُّ اىفَّ اإلمىا
অচভ ভতন ওচয শম  পাচতভা নুচস্থত   أىظينُّ اىفَّ فىاًطمىةى غىائًبىةه 
অচভ বাচফচন শম অভাদ শপর ওযতফ   ما ظىنػىٍنتي أىٍف يػىٍرسيبى أٍحىدي 
শ ফরর অচভ ভতন ওচয না শম এআ ফ চওঙু শওানচদন ধং তফ।  ا ًذًه أبىدن  قىاؿى مىا أظينُّ أٍف تىًبٍيدى ىَٰ
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১২৩।  بػىٍيى এয ফযফায 

ٍيى بػى   এয থন ‘ভতধয’। আা এওচি    ميضىاؼه ুতযাং যফতনী আভচি ভাচরুয 
াচভদ শফরার এফং পাাতরয ভাতছ ফর।  جىلىسى حىاًمده بػىٍيى ًبلىؿو كى فػىٍيصىلو 
অভযা তাতদয ভতধয াথনওয ওচয না।  ٍالى نػيفىرّْؽي بػىٍيى أىحىدو مّْنػٍهيم 
অয তাাঁতদয াতথ ফতনীণ ওযতরন তয চওতাফ,   كىأىنزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى بًاْلٍىقّْ لًيىٍحكيمى بػىٍيى النَّاًس 
দৃচষ্টয াভতন চওংফা চঙতন মা চওঙু যততঙ শ ফআ 
চতচন চাতনন। 

  يػىٍعلىمي مىا بػىٍيى أىٍيًديًهٍم كىمىا خىٍلفىهيمٍ 

 

  ফননাতভয াতথ ুনযাফৃচি । بػىٍيى 
এিা শতাভায অয অভায ভতধয   ا ذى بػىٍيًنٍ كى بػىيػٍنىكى ىَٰ  
ফরুনঃ ‘শ অতর-চওতাফকণ! এওচি চফলতয চদতও অ-
মা অভাতদয ভতধয  শতাভাতদয ভতধয ভান 

نػىنىا  قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإَلىَٰ كىًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ
نىكيمٍ   كىبػىيػٍ

মঔন অচন শওাযঅন াঠ ওতযন, তঔন অচভ 
অনায ভতধয  যওাতর চফশ্বাীতদয ভতধয প্রচ্ছন্ন 
দনা শপতর শদআ। 

كىًإذىا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى جىعىٍلنىا بػىيػٍنىكى كىبػىٍيى الًَّذينى الى 
ابنا مٍَّستيورنا  يػيٍؤًمنيوفى بًاآٍلًخرىًة ًحجى

ুতযাং অভাতদয  শতাভায ভতধয এওচি াদায চদন 
চঠও ওয 

ا نػىنىا كىبػىيػٍنىكى مىٍوًعدن  فىاٍجعىٍل بػىيػٍ
 

১২৪। امَّا এয ফযফায  

اىمَّا  ফযফহৃত  দুচি থফা চধও চফল ম্পতওন ফরতত। اىمَّا এয যফতনী   بػىره خى এয াতথ   

 মুি । ؼى 
অভায শফান অভায াতথ ফা ওতয ,অভায বাআতয 
ফযাায র শ অভায অব্বায াতথ ফা ওতয।  

 ايٍخًَّت تىٍسكيني مىًعٍي اىمَّا اىًخٍي فػىيىٍسكيني مىعى اىًبٍ 

ফস্তুতঃ মাযা ভুচভন তাযা চাতন শম, তাতদয ারনওতনা ওতৃনও 
ঈস্থাচত এ ঈভা মূ্পণন চনবূনর  চঠও 

مٍ    فىأىمَّا الًَّذينى آمىنيوا فػىيػىٍعلىميوفى أىنَّوي اْلٍىقُّ ًمن رَِّّبًّْ

অয মাযা ওাতপয তাযা ফতর, এরূ ঈভা ঈস্থাতন 
অিায ভতরফআ ফা চও চঙর। 

ا كىأىمَّا الَّذً  ينى كىفىريكا فػىيػىقيوليوفى مىاذىا أىرىادى اللَّوي ًِّبىَٰذى
  مىثىلن 

প্রাঘীতযয ফযাায-শচি চঙর নকতযয দুচন চতৃীন 
ফারতওয। 

مىٍيً يىًتيمىٍيً  اري فىكىافى لًغيلى  كىأىمَّا اْلًٍدى
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১২৫।  ٍخىري كىاِلى ... ديٖميىاأح   এফং   ٍخرىلكىاِلي ... إٍحدىٖميىا এয ফযফায 
 

স্ত্রীফাঘও ুরুলফাঘও  

ا   .......كاَْليْخرىل  ، + ...ٖميىاًاٍحدى  .....ري ااٍلىخى ،  كى  +  ...ٖميىااىٍحدي  
  

اٖميى  ٍنًدسه  رّْضىةه ّميى  ا ميدىرّْسىةه ك ااٍليٍخرىلًلٍ ايٍختىاًف ، ًاٍحدى  ًلٍ اىخىوىاًف ، اىٍحديٖميىا طىًبٍيبه ك االىخىري ميهى
অভায দুআ শফান, তাতদয এওচন চচক্ষওা এফং 
নযচন শচফওা 

অভায দুআ বাআ ,তাতদয এওচন ডািায এফং 
নযচন আচিচনায  

 

১২৬।  كىًامَّا.... ًامَّا এয ফযফায 

 থন  ““থফা”  ফা আংতযচচতত  Noo.Ne........ te  كىًامَّا.... ًامَّا
আভ  ুরুলফাঘও থফা স্ত্রী ميؤىنَّثه  كىًامَّا ذىكَّره مي  اىاٍلًٍسمي ًامَّا 
 তুচভ অভাতও শদঔতত অতফ থফা অচভ শতাভাতও শদঔতত মাতফা  ًَـّ تػىزيٍكريِّنٍ كىا  مَّا اىزيٍكريؾى ًا
 

১২৭। إٕمَّىا এয ফযফায 

    এয থন শওফর/ ভূরত/ প্রওৃততক্ষ  ًإمَّىا
অচভ শওফর ঙচফগুতরা শদঔচঙ।  ٍنظيري ًاَلى الصُّوىرً اًإمَّىا 
ওাতচয পর শওফর চনততয ঈয  ّْاتً يَّ ًإمَّىا ااٍلى ٍعمىاؿي بًالنػ 
ভূরত চতচন শতাভাতদয ঈয াযাভ ওতযতঙন ভৃত প্রানী  ٍيتىةى   حىرَّ  ًإٕمَّىا  ـى عىلىٍيكيمي اٍلمى
প্রওৃততক্ষ ভুচযওযা র চফত্র    ًكيوفى ْمىىسه   ًإٕمَّىا اٍلميٍشر 
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১২৮।  ؾى এয ফযফায 

حرؼ جر  থন ‚ ভত‛ । এিা এওচি   ؾى  ুতযাং এয তযয আভচি ভাচরুয।  
অভায খচড় শতাভায খচড়য ভত।  سىاعىًتٍ كىسىاعىًتكى 
অয এবাতফ চতচন শতাভাতদয ওতযতঙন বাযাভযুনন 
চাচত  

ًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطنا  كىكىذىَٰ

শচদন ভানুল তফ চফচক্ষপ্ত ততঙ্গয নযা   اٍلفىرى ٍبثي   يػىٍوـى يىكيوفي النَّاسي كى  وثً اًش اٍلمى
 

لي ًمثٍ   এয াতথ ؾى  তফ না। এআ শক্ষতত্র  اىنىا كىوي   ফননাতভয াতথ ফযফহৃত  না। শমভনঃ  ؾى   মুি 

। শমভনঃ ًمٍثلً اىنىا   ًو  كى  অচভ তায ভত।    
১২৯।  ُّكيل এয ফযফায 

 এয থন ‘প্রততযও’ থফা ‘ফ’। মঔন তা চনচদনষ্ট আতভয অতক অত তঔন াধাযণত  كيلُّ 

‘প্রততযও’ শফাছা অয মঔন চনচদনষ্ট আতভয অতক অত তঔন ‘ফ’ তথন অত। এিা 
চধওাং ভআ ভুদাপ এফং এয চফবচি মাতও শচায শদা  তায ভত।   

চনশ্চআ অিা প্রততযও চচচনতয ঈয ক্ষভতাফান    َٰشىٍيءو قىًديره  كيلّْ ًإفَّ اللَّػوى عىلىى  
প্রততযও প্রানীতওআ ভৃতুযয স্বাদ গ্রন ওযতত তফ   ُّنػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوتً  كيل 
এফং অিা শওান ীভারঙ্ঘনওাযী ওাতপযতও বাতরাফাতন না    ُّب  أىثًيمو   كىفَّارو   كيلَّ كىاللَّػوي الى ٘مًي
তাতদয ওতরআ তায প্রচত নুকত   كيلّّ لَّوي قىانًتيوفى 
এআ ক্লাতয ওর ঙাত্রীযাআ বাযত শথতও   نى مً  فّْ ا الصَّ ذى  ىَٰ اًت ًح بى الً الطَّ  لُّ كي 

 اٍَلًٍندً 
 

রক্ষযনীঃ  
প্রততযও াতা  ةو حى فٍ صى  لُّ كي 
ফ াতা  ةً حى فٍ الصَّ  لُّ كي 

াতাগুতরায ফ  اتً حى فٍ الصَّ  لُّ كي 
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শচায শদায চনয ফননাতভয াতথ  ُّكيل     ফযফহৃত ।  
 

এফং চতচন অদভতও ফ চওঙুয নাভ চঔাতরন   ـى اٍِلىٍْسى  كيلَّهىااءى  كىعىلَّمى آدى
চনশ্চআ ওর অতদ অিাযআ   كيلَّوي لًلَّػوً    ًإفَّ اٍِلىٍمرى 
ওর ঙাত্রযাআ ঈচস্থত চঙর।  ٍبي كيلُّهيم  حىضىرى الطُّلَّ
অচভ ফআচি ুতযািাআ যরাভ  الًكتىابى كيلَّوي  قػىرىٍاتي 

 

১৩০।  ٍبىل তব্দয ফযফায 

তব্দয থন   بىلٍ   " ফযং"। মঔন শওান ফাতওযয প্রথতভ অত তঔন তাতও بىلٍ   اءً   ٍبًتدى  ফতর। حىٍرؼي ااٍلً

এচি াধাযণত দুচি শক্ষতত্র ফযফহৃত । 
 

ও-  ূতফনাি ফাওযতও নাওঘ ওযায চনয। শমভন, 
এফং মাযা অিায যাস্তা চনত  তাতদয ভৃত শবতফা 
না ফযং তাযা চীচফত  

ًبٍيًل اللٌَٰ  َّ الًَّذٍينى قيًتليٍوا ًحٍ سى ًو اىٍموىاتنا بىٍل كىالى َتىٍسىبى
 اىٍحيىاءه 

  
ঔ-  এওিা ফাতওযয থনতও যফতনী ফাতওয চনত মাা। শমভন, 
আব্রাচভ র, শ তঘতন ফতি।  اًبٍػرىاًىٍيمي كىٍسلىفي بىٍل ىيوى ميٍهًمله 
  

১৩১। لىمَّا এয ফযফায 

لىٍ    থন ‚এঔতনা ন‛।  এয ফযফায لىمَّا এয ভতআ। থনাৎ এয য ভুদাচয অতর ভাজু্জভ 

তফ।   
চিাপ্রধান ফাতওয নাভ প্রধান ফাতওয 

يىٍأكيًل اٍلوىلىدي  لىمَّا يىٍأكيلٍ  اٍلوىلىدي لىمَّا   
এঔতনা ঔাচন শঙতরিা শঙতরিা এঔন ঔাচন 
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لىمَّا   এয ফদতর শওফর لىمَّا ٙمىٍريجيٍوا   এয তয চিাচি ঈয থাওতত াতয শমভনঃ  لىمَّا    
  এয তয তীত ওার অতর এয থন তফ ‚মঔন‛।  لىمَّا
অচভ মঔন ভচচতদ চকতচঙরাভ   ٍسًجًد

ى
 لىمَّا ذىىىٍبتي ًإَلى امل

তঃয মঔন শপ্রচযতযা রূততয কৃত শৌঙর جىاءى آؿى ليوطو اٍلميٍرسىليوفى  فػىلىمَّا 
মঔন তাতদয ওাতঙ অিায ক্ষ শথতও চওতাফ এত 
শৌঁঙার 

 جىاءىىيٍم ًكتىابه  كىلىمَّا
 

১৩২।  لىدىل  এয ফযফায 

لىدىل  র لىدىل اٍلبىابً كىافى حىاًمده  এয থন “ওাতঙ” । শমভনঃ ظىٍرؼه    াচভদ দযচায ওাতঙ চঙর।   

এযয  ফননাভ অতর অচরপ ভাওুযা   م শত চযণত । শমভনঃ  শতাভায ওাতঙ لىدىٍيكى   

১৩৩।  ٚميًٍكني এয ফযায 

এয থন   ٚميًٍكني   “ এিা ম্ভফ”।  
এিা চও ম্ভফ শম অচভ এঔাতন ফচ?   أٚميًٍكنيًن أٍف أٍجًلسى ىينىا؟ 
তায এঔন শফয া ম্ভফ না   فى اٍِل  الى ٚميًٍكنيوي أٍف ٙمىٍريجى 
 

১৩৪। ওাতঙ / চদতও তথন ىعىل  এয ফযফায  
অচভ চযঘারতওয চপত চকতচঙরাভ   اٍلميًدٍيرً  عىلَٰى دىخىٍلتي 
 

১৩৫।  তব্দয ফযফায  حىَّتَّ 

  এয দুচি থন অতঙ। ১।মনন্ত (till)  ২। মাতত (so that)। এযয ভুদাচয ভানুফ । حىَّتَّ 
তক্ষা ওয মতক্ষণ অচভ শাাও চয  ًسى ًإنٍػتىًظٍر حىَّتَّ اٍلب 
অচভ প্রতফ ওযরাভ (না ফতর) মাতত শতাভাতও চফঘচরত না ওচয।  دىخىٍلتي حىَّتَّ الى اىٍشغىلىكى 
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১৩৬।  ك  এয চতনচি ফযফায 
 
ও) “এফং” তথন ংতমাকওাযী ফয চততফ  
 
অচভ এওচি ফআ  এওচি ওরভ ঘাআ   ا ًكتىابنا ايرًٍيدي  كىقػىلىمن

অভায অব্বা  অম্মা তাতদয রুতভ অতঙন। ا  أًب كى أمّْي ًح غيٍرفىًتًهمى
অযফী অর ওুযঅতনয বালা এফং শিা চান্নাততয 
বালা। 

 اْلٍىنًَّة أٍيضنا . اٍلعىرىبًيَّةي ليغىةي اٍلقيٍرأًف كى ًىيى ليغىةي 
 
ঔ) ওতভয চনয ফাতওযয শুরুতত   و ফযফহৃত ।   و র াযপ চায ুতযাং এয য আভচি 
ভাচরুয তফ। শচায চদতত যা শফাধও ফাতওয   و  এয য لىقىد ব্দচি অত চওন্তু না শফাধও 

ফাতওয তা অত না। 
 ًح السٍُّوؽً  كىالًل لىقىٍد رىأيٍػتيوي  كىالًل مىا رىأيٍػتيوي ًح السٍُّوؽً 

অিায ওভ তাতও অচভ ফাচাতয শদচঔচন  অিায ওভ তাতও অচভ ফাচাতয শদতঔচঙরাভ  
ٍيئنا  كىالًل لىقىٍد ًكٍدتي أميٍوتي  كىالًل مىا اكىلتي شى

অিায ওভ অচভ চওঙুআ ঔাআচন  অিায ওভ অচভ প্রা ভতয চকতচঙরাভ   
 

 ক)    و  অর ার  
অভায ফাফা ভাযা শকতঙন মঔন অচভ শঙাি চঙরাভ     صىًغيػٍره  كىاىنىا اىًبٍ  مىاتى 

ফারওচি অভায ওাতঙ ওান্নাযত ফস্থা অর   يػىٍبًكيٍ  كىىيوى  اٍلوىلىدي  جىاءىِّن 

অচভ ভচচতদ প্রতফ ওযরাভ মঔন আভাভ রুওু ওযচঙর   ـي  اٍلمىٍسًجدى  دىخىٍلتي مىا  يػىرٍكىعي  كىااٍلً

আভাভ পাচতা শল ওযায য অচভ ভাচচতদ প্রতফ 
ওতযচঙরাভ    

ـي مىٍسًجدى كى قىٍد قػىرىاى ااٍلً دىخىٍلتي الٍ   الفىاًَتىةى   مىا

চক্ষওচি াঠ ফযাঔা শল ওযায য অভযা ক্লা তযাক 
ওতযচঙরাভ  

 ميدىرّْسي الدٍَّرسى خىرىٍجنىا ًمنى الفىٍصًل كى قىٍد شىرىحى الٍ 

শযাকী ভযায তয ডািায অর   َّضي مىرًيٍ الٍ  ًبٍيبي كى قىٍد مىاتى جىاءى الط 
চতচন ফরতরন শ ারনওতনা! শওভন ওতয অভায ুত্র 
ন্তান তফ, অভায শম ফাধনওয এত শকতঙ 

ـه كىقىٍد بػىلىغىًنى اٍلًكبػىري   قىاؿى رى    بّْ أىَّنََّٰ يىكيوفي ًل غيلى

যা এয প্রচত চফশ্বা ওযতফ না। ূফনফতনীতদয এভন যীচত 
ঘতর অতঙ। 

 اٍِلىكًَّليى  سينَّةي  خىلىتٍ  قىدٍ كى  ۖ  الى يػيٍؤًمنيوفى بًًو 
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রক্ষযণীঃ 
و   অর ার এয য নাভপ্রধান ফাতওয চিায ফতনভানওার ফযফহৃত তর থন তীতওাতরয 

তফ। 
  ফত।   قىدٍ  অর ার এয য চিাপ্রধান ফাতওযয যাাঁূঘও তীতওাতরয ূতফন ك

১৩৭। “চওঙু” তথন  مىا এয ফযফায।  
অভাতও চওঙু ফআ শদ   اىٍعًطًن ًكتىابنا مىا 
অচভ তাতও চওঙু চাকা শদতঔচঙরাভ    رىاىيٍػتيوي ًح مىكىافو مىا 
তুচভ এিা চওঙু চদতনআ ফুছতফ  تػىٍفًهمي ىىاذىا يػىٍومنا مىا  سى
 

১৩৮। চনতলধাজ্ঞা, প্রশ্ন  না-শফাধও শচায শদায চনয   ًٍمن এয ফযফায 
শওঈআ নুচস্থত ন دو اىحى  ًمنٍ  غىابى  مىا  

না শফাধতও শচায অচভ ওাঈতওআ শদচঔচন اىحىدو  ًمنٍ  رىاىٍيتي  مىا 
শওঈ শমন ফাআতয না মা  اىحىدو  ًمنٍ  ٙمىٍريجٍ  الى  

চনতলধাজ্ঞা চওঙুআ চরতঔা না  شىٍيءو  ًمنٍ  تىٍكتيبٍ  الى 
শওান প্রশ্ন?  ٍ؟ ًمنٍ  ىىل   سيؤىاؿو

প্রশ্নতফাধও 
 

শওঈ ফাচও অতঙ?  ٍمىزًٍيدو؟ ًمنٍ  ىىل 
নতুন চওঙু?  ٍجىًدٍيدو؟ ًمنٍ  ىىل 
 
রক্ষযনীঃ  প্রশ্নতফাধতও শওফর ًمنٍ   ফযফহৃত তফ এফং  ىىلٍ   এয যফতনী    ًاٍسمه চি চনচদষ্টন 
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১৩৯।   ًكلى  “ঈব” ুং এফং  ًكٍلتىا  “ঈব” স্ত্রী এয ফযফায  

তব্দয থন  ًكلى   “ ঈব ”ুং এফং এয স্ত্রীফাঘও  ًكٍلتىا । এযা ঈবতআ ভুদাপ। ুতযাং এয যফতনী 
ভুদাপ আরাআী চিফঘন ভাচরুয তফ। শমভনঃ 
 

ঈব ঙাত্র রাআতব্রযীতত।  ًًكلى اٍٍلطَّالًبػىٍيً ًحٍ اٍلمىٍكتىبىة 
ঈব কাচড় ফাচড়চিয াভতন  ًـى اٍلبٍيت  ًكٍلتىا اٍلسَّيَّارىتػىٍيً اىمىا

 
   ًكلى   ঈবতওআ এওফঘন ধযা  । তাআ এতদয ঔফয এওফঘন । [চিফঘন  ًكٍلتىا 

নুতভাচদত]  
ঈব ঙাত্র চকতচঙর  ًكلى اٍٍلطَّالًبػىٍيً ذىىىبى 

ঈব খচড় ুেয  لىةه يػٍ  ًكٍلتىا السَّاعىتػىٍيً ُجًى
 

  لى كً    ঈবআ ভানুফ  ভাচরুয ফস্থা চযফতননী মঔন তাতদয ভুদাপ আরাআচ   ًكٍلتىا 

শওান    إٍسمه   । অয মচদ ভুদাপ আরাআচ    তাতর এয চফবচি চিফঘতনয নযা।  ضىًميػٍره  

চফবচি চযফতননী মঔন ভু.আ      ضىميػٍره  চফবচি চযফতননী মঔন ভু.আ     إٍسمه   

نىا مىٍسريٍكره   ভাযপু ًكلى اٍٍلطَّالًبػىٍيً مىٍسريٍكره  ًكلى

ا  ভানুফ اىٍعًرؼي ًكلى اٍٍلطَّالًبػىٍيً  رىاىٍيتي ًكلىٍيًهمى

 ভাচরুয بىىٍثتي عىٍن ًكلى اٍٍلطَّالًبػىٍيً  ًهمىابىىٍثتي عىٍن ًكلىيٍ 

 

১৪০। يىْاًتْ -اتى   এয ফযফায  

‘শ অর ’এয অভয   ًإٍيت  )ইচত ( মা ভূরত  । এিা এওাযতণ শম দুচি াভচা এওাতথ ًإٍئتً  

া آ  =أىأْ ,  ًإمْ =إًأٍ   এফং   ٍأيْك =أيأ  ।  চওন্তু  এয অতক শওান ব্দ অতর প্রথভ াভচাতুর  ًإٍيتً  

াচর ঈতঠ মা। শমভন      فْأتً ,كٍأًت   
ভানুতলয ঈয এভন এও মুক অতফ  يىٍأًت عىلىى النَّاًس زىمىافه 
াচভদ কতওার এতচঙর  ًأتىى حىاًمده أىٍمس 
তাতর শতাভাতদয গ্রন্থ চনত এ ,মচদ শতাভযা তযফাদী   فىٍأتيوا ًبًكتىاًبكيٍم ًإف كينتيٍم صىاًدًقيى 
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১৪১।   এয ফযফায وىذىاىىاىي  
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ءً   ىىاىيم أيالى
তাযা ওতর এঔাতন 

 ىىهيمىاذىافً 
তাযা দুচন এঔাতন 

 ىىاىيوىذىا

শ এঔাতন 

ুং 

ءً   ىىاىينَّ أيالى
তাযা ওতর এঔাতন 

اتىافً   ىىاًىيى ًذمٍ  ىىهيمى

শ এঔাতন 

স্ত্রী 

ءً   ىىآمىٍني أيالى
তাযা ওতর এঔাতন 

ا     ىىأىنىذى

অচভ এঔাতন 

ুং 

ءً   ىىآمىٍني أيالى
তাযা ওতর এঔাতন 

  ىىأىنىًذمٍ  

অচভ এঔাতন 

স্ত্রী 

 

১৪২। াফধান ওযতত  اًيٌاؾى  
শওান ওাচ ওযা শথতও াফধান ওযতত  اًيٌاؾى এয তয ভাচওা চিা ফযফহৃত ।  
ক্লাত খুভাতনা শথতও াফধান শথতওা        ًـى ًح الفىٍصل  اًيٌاؾى اىٍف تػىنىا
শমনা ওযা শথতও াফধান      اًيٌاؾى اىٍف تػىٍزنػيٍوا 
 
মচদ এয য আভ থাতও তাতর এযয اًيٌاؾى     অত। كى  
ক্লাত খুভাতনা শথতও াফধান শথতওা        ًاًيٌاؾى كى النػٍَّوـى ًح الفىٍصل 
চভথযা শথতও াফধান   اٍلكىًذبى اًيٌاؾى كى 
চংা শথতও াফধান   إيَّكينَّ كى اْلٍىسىدى 
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১৪৩।  بيدَّ  الى  ফযআ তথন 

শওাতনা চওঙুতও ফযআ তথন  بيدَّ  الى  ফযফহৃত । এআ ال ফরা   ًالى النَّا ًفيىةي لًٍلًجٍنس  

ফযআ যীক্ষা চদতত তফ।    ًبيدَّ ًمنى ااًلٍخًتبىار  الى
ফযআ ভযতত তফ   َّبيد  مىٍوتً ًمنى الٍ  الى

 
ততফ এয য ভাচওা চিা থাওতর  ًٍمن শও ফাদ শদা মা।  
শতাভাতও ফযআ তাতও চরঔতত তফ ।    بيدَّ اىٍف تىٍكتيبى لىوي  الى
শতাভাতও ফযআ চরঔতত তফ ওীবাতফ ওচম্পঈিায 
াতযি ওযতত । 

بيدَّ اىٍف تػىتػىعىلَّميٍوا تىٍشًغٍيلى اْلىاسيٍوبً   الى
 

১৪৪।  يػىرىل -رىاىل  এয ফযফায  

يػىرىل -رىاىل    এয দুচি থন  
অচভ আব্রাীভতও শদতঔচঙরাভ।  رىاىٍيتي اًبٍػرىا ًىٍيمى   ১ (শ শদতঔচঙর 

এিা র  رىاىل البىصىرًيَّةي  
তাযা তাাঁতও দূযফতনী ভতন ওতয। ا  ২ (শ ভতন ওতযচঙর ফা শ তে   اًنػَّهيٍم يػىرىٍكنىوي بىًعٍيدن

ওতযচঙর, শ চফঘায ওযর আতযাচদ। 
এআ চিায দুচি ওভন মাযা ভূরত 
ভুফতাদা  ঔফয। 

অচভ ভতন ওচয তুচভ দুফনর। اىرىا ؾى ضىًعيػٍفنا   
অচভ ভতন ওচয াচভদ এওচন অচরভ। ا عىاًلمنا اًمدن  اىرىا حى
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১৪৫। عىسىى এয ফযফায : 

 দুচি তথন ফযফহৃত । عىسىى 
অা ওযা মা অিা তাতদয ঈয 
ক্ষভাযাণ তফন। 

  عىسىى اللَّوي اىٍف يػىتػيٍوبى عىلىٍيًهمٍ 
 
 
 
অা তথন 

শতাভযা মা ে ওয না এভন ততআ াতয শম, 
তা শতাভাতদয তক্ষ ওরযাণওয 

يػٍره  ٍيئنا كى ىيوى خى كى عىسىى اىٍف تىٍكرىىيٍوا شى
  لىكيمٍ 

অা ওচয এআ ফঙয চফফা ওযফ   ـى ا اٍلعىا ذى  عىسىٍيتي أٍف أىتػىزىكَّجى ىَٰ
ত ফা অনায ারনওতনা অনাতও 
শভাওাতভ ভাভুতদ শৌঁঙাতফন। 

 عىسىىَٰ أىف يػىبػٍعىثىكى رىبُّكى مىقىامنا ُمٍَّميودنا

এভন তত াতয শম, শতাভযা মা ে ওয তা 
শতাভাতদয চনয ওরযাণওয 

ٍيئنا كىىيوى شىرّّ  بُّوا شى   لَّكيمٍ   كىعىسىىَٰ أىف َتًي
 
 
অংওা তথন 

ভুচভনকণ, শওঈ শমন য ওাঈতও ঈা না 
ওতয। শওননা, শ ঈাওাযী তক্ষা ঈিভ 
তত াতয 

ٍر قػىٍوـه مّْن  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى يىٍسخى
يػٍرنا مّْنػٍهيمٍ   قػىٍوـو عىسىىَٰ أىف يىكيونيوا خى

ক্ষান্ততয শতাভাতদয ওাতঙ ততা শওান এওিা 
চফল ঙেআ ন, থঘ তা শতাভাতদয চনয 
ওরযাণওয। 

يػٍره لَّكي  ٍيئنا كىىيوى خى  مٍ كىعىسىىَٰ أىف تىٍكرىىيوا شى

 
 
  দুফনর চিা ফা ূণন চিা ঈব চাতফআ ফযফহৃত ।  عىسىى

ـي   الًفٍعلي النَّاًقصي  যর চিা ফা ূণন চিা   দুফনর চিা  اىٍلًفٍعلي التَّا

 ًن رىبّْ يى عىسىى اىٍف يػىٍهدً 
অা ওযচঙ শম অভায যফ অভাতও থ শদঔাতফন। 

 مٍ عىسىى اللَّوي اىٍف يػىتػيٍوبى عىلىٍيهً 
অা ওযা মা অিা তাতদয ঈয ক্ষভাযাণ 
তফন। 
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১৪৬।  ًلكىي  তব্দয ফযফায  
এওচি ভাচওা ফয।  ًلكىيٍ  তব্দয থন  ًلكىيٍ    “ শমততু ”  /“ শ ওাযতন”। এযতযয চিা 

ভানুফ ।   ًٍلكىي এয াতথ না শফাধও শমাক । এফং ভাতছ ভাতছ الى   এয ًلكىيٍ    ঈতঠ মা। ؿً  
শমভনঃ  
অচভ অযফী বালা াঠ ওচয মাতত ম্মাচনত ওুযঅন 
ফুছতত াচয  

 اىٍدريسي اٍلليغىةى العىرىبًيَّةى ًلكىٍي اىفػٍهىمى القيٍرآفى الكىرًٍيى 
চযেভ ওয মাতত তুচভ শপর না ওয   ًاٍجتىًهٍد ًلكىٍيلى تػىٍرسيبى 
মাতত শ চানায য জ্ঞাত চফল ম্পতওন জ্ঞান থাতও 
না। 

ٍيئناًلكىٍيلى   يػىٍعلىمى ًمن بػىٍعًد ًعٍلمو شى

মাতত অভযা অনায শফচ প্রংা ওযতত াচয। ًثيػٍرنا  كىٍي نيسىبَّحىكى كى
 

১৪৭।  ٍإذىف তব্দয ফযফায  

তব্দয থন   ًاذىفٍ   “ শ ওাযতন‛। এিা ভুদাচযয ূতফন ফত তাতও ভানুফ ওতয। এওিা চফফৃচতয 

চফাফ  চাতফ অত। শমভনঃ 
চফাফ চফফৃচত 

مىطىارً ذىٍف نىٍسًتٍقًبلىوي ًح الٍ اً  اْلىارًجً  نى ميًديٍػري اليػىٍوـى مً يػىٍرًجعي الٍ    

শ ওাযতন অভযা তাতও চফভান ফেতয স্বাকত চানাফ  প্রধান চক্ষও অচ ফাচয শথতও চপযতফন  
 

  চিাতও ভানুফ ওতয চনতঘয চতনচি শক্ষতত্রঃ  ًاذىفٍ 

  ًٍاذىف  ফযআ ফাতওযয শুরুতত অতফ।  শমভন   وي ٓمىٍني ًاذىٍف نىٍسًتٍقًبلي শত চিা ভানুফ চন 

শমততু তা শুরুতত অতচন।  
 চিাদ চঠও তায যযআ অতত তফ। ফয না শফাধও এফং  الى    অর ওভ এ ك 

দুতয ভতধয অতত াতয। শমভন   ًىطىار
 اًذىٍف كىالًل نىٍسًتٍقًبلىوي ًح امل

 চিাচি বচফলযৎ ওাতরয থন প্রওা ওযতফ। 
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১৪৮।  جىعىلى এয চফচবন্ন ফযাফাযঃ 

ও- শওান চওঙু দতযী 
ওর প্রংা তায চমচন অভান  চচভন ৃচষ্ট 
ওতযতঙন এফং দতযী ওতযতঙন ন্ধওায  অতরা  

اىْلٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذٍم خىلىقى اٍلسَّمىوىاًت كى ااٍلٍرضى كى 
 جىعىلى الظُّليمىاًت كى اٍلنػٍُّورى 

  
 
ঔ- শওানচওঙু তত শওানচওঙুতত চযণত ওযা 
চঘ্রআ অচভ এআ রুভিাতও শদাওান ফানাতফা   ًذًه اٍلغيٍرفىةى ديكَّاننا سىأىٍجعىلي  ىى
অিা ভদতও াযাভ ওতযতঙন  جىعىلى اللي اٍْلىٍمرى حىرىامنا 
এফং চতচন ঘাাঁদতও নুয  ূমনতও চযাচ ফাচনততঙন   اك جىعىلى اٍلقىمىرى نػيٍورنا كى جىعىلى الشٍَّمسى ًسرىاجن 
 

ক- শুরু া তথন। এতক্ষতত্র এিা  كىافى এয ভত ফযফহৃত   এফং এয আভ  ঔফয 

থাতও। 
াচভদ অভাতও শিাতত শুরু ওতয   ٍجىعىلى حىاًمده يىٍضرًبيًن 
 
খ- চঘন্তা ওযা তথন এতক্ষতত্র দুচি ওভন থাতও। 
তুচভ চও অভাতও শডভাস্টায শবতফতঙা? اىجىعىٍلتىًنٍ ميًديٍػرنا 
 

১৪৯।  بًٍئسى   نًٍعمى এয ফযাফায 

প্রংায চনয  نًٍعمى এফং শদালাতযাতয চনয بًٍئسى ফযফহৃত । এযা  لىٍيسى এয ভত থনাৎ 
এতদয ফতনভান ওার নাআ। এতদয শওফর তৃতী ুরুল ।  
 

 ুরুল نًٍعمى  بًٍئسى 

 স্ত্রী نًٍعمىتٍ  بًٍئسىتٍ 
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অচভ দাঈদতও শারাভান দান ওতযচঙ। শ এওচন ঈিভ 
ফাো। 

اكيكدى سيلىٍيمىافى  نىا ًلدى بػٍ  نًٍعمى اٍلعىٍبدي  ۖ   كىكىىى

এফং ওতআ না ঘভৎওায াামযওাযী।  نًٍعمى اٍلمىٍوَلىَٰ كىنًٍعمى النًَّصريي 
মাযা ওাচ ওতয তাতদয চনয ওতআনা ঘভৎওায প্রচতদান।  كىنًٍعمى أىٍجري اٍلعىاًمًليى 
ওত চনওৃষ্ট ানী এফং ঔুফআ ভে অে। بًٍئسى الشَّرىابي كىسىاءىٍت ميٍرتػىفىقنا 
ওত ভে এআ ফনু্ধ এফং ওত ভে এআ ঙ্গী।  لىًبٍئسى اٍلمىٍوَلىَٰ كىلىًبٍئسى اٍلعىًشريي 
শদামতঔয? তাযা তাতত প্রতফ ওযতফ শিা ওতআ না ভে 
অফা।  

 كىبًٍئسى اٍلقىرىاري  ۖ   جىهىنَّمى يىٍصلىٍونػىهىا

 

১৫০। ا  এয ফযফায قىطُّ   ابىدن

তীততয না শফাধও চিা শচায চদতত  ُّقىط   এফং বচফলযত ওাতরয না শফাধও চিা শচায 

চদতত ا   ফযফহৃত । ابىدن
বচফলযত ওাতরয না শফাধও চিা শচায তীত ওাতরয নাতফাধও চিা শচায 

ا  مىا رىاىيٍػتيوي قىطُّ  لىٍن أٍكتيبى إلىٍيًو أبىدن
অচভ ওঔতনাআ তায ওাতঙ  চরঔফ না  অচভ তাতও ওঔতনা শদচঔচন। 

ا  قىطُّ مىا شىرىٍبتي اٍْلىٍمرى  لىٍن أٍشرىبى اْلىٍمرى أبىدن
অচভ ওঔতনাআ ভদ ান ওযতফা না অচভ ওঔতনাআ ভদ ান ওচযচন 
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ধযা-১৯ (চফচফধ চনভ)  
 

১৫১। নাভ প্রধান  চিাপ্রধান ফাতওযয শুরু  
 
يَّةي    ,নাভপ্রধান ফাওয চনতনাি চতনবাতফ শুরু   اٍْلٍملىةي ااٍلًْسًٍ

আভ ফা াযপ চদত   ُميىمَّده طىًبٍيبه  ىيوى ميدىرّْسه 
ভাচওা চিা চদত  ٍيػٍره لَّكيم  اٍف تىصيٍوميٍوا خى
 তায শফান  إفَّ    ،  إفَّ اللى غىفيٍوره رىًحٍيمه  প্রবৃচত চদত  لىعىلَّ    لىًكنَّ،  لىٍيتى
 
 , চিাপ্রধান ফাওয চনতনাি দুআবাতফ শুরু    اْلٍيٍملىةي اٍلًفٍعًليَّةي 
 ّّ  طىلىعىًت اٍلشٍَّمسي   ুনন চিা চদত   اٍلًفٍعلي التَّا

 

  ূনন চিা চদত  اٍلًفٍعلي اٍلنَّاًقصي 
 بىارًدنا كىافى اْلٍىوُّ 

 اليبػىٍيتي ًِبىًدٍيدو  لىٍيسى 
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১৫২। ভুফতাদা  ঔফয  
 
ভুফতাদা  ঔফতযয চওঙু দফচষ্টয রঃ 

১। ভুফতাদা ফা إسم  ফা ضىًمريه    তত াতয।   اٍلمىٍصدىري اٍلميؤىكَّؿي  
 اللي رىبػُّنىا إسم
به  ضىًمريه   ٓمىٍني طيلَّ
 بي لًلتػٍَّقًولكىأىٍف تػىٍعفيٍو أىقػٍرى  اٍلمىٍصدىري اٍلميؤىكَّؿي 
ـي  ا ؟ اإلٍسمي اإلٍسًتٍفهى  كىٍيفى حىاليكى
২।  ভুফতাদা াধাযণত চনচদনষ্ট চওন্তু তা চনচদনষ্ট  তত াতয।  

 মচদ ঔফযিা   এফং তা অতক  ًشٍبوي ُجيٍلىةو  

অত।  

 َتىٍتى اٍلمىٍكتىًب سىاعىةه 
 ًحٍ اٍلغيٍرفىًة رىجيله 

 মচদ ভুফতাদা    ـي ا اإلٍسمي اإلٍسًتٍفهى  । ؟  مىا ًبكى
؟  مىٍن مىرًٍيضه

 كىٍم طىالًبنا ًحٍ اٍلفىٍصًل؟
 প্রশ্নতফাধও أ এয য 

 
 قػٍرىبه ًح الفىٍصًل؟ اأ 

 ؟مَّعى اللَّوً  أىإًلىَٰوه 
৩।  ঔফয অতক অতত াতয চনতঘয দুচি শক্ষতত্রঃ 
 মচদ তা     ـي ا اإلٍسمي اإلٍسًتٍفهى  , ٍْسيًك؟مىا ا  এঔাতন  ভুফতাদা  إسمه  

 মচদ ـى اٍلبػىٍيًت شىجىرىةه  ঔফয ।  ًشٍبوي ُجلة   اىمىا
৪। ভুফতাদা  ফা ঔফয ঈতঠ মা।  ؟   ফযফহৃত  ।  ُميىمَّده  এয চফাতফ শওফর  مىا إٍْسيكى

৫। ভুফতাদা  ঔফয স্থান ফদর ওযতত াতয।  
 

؟ <  ؟أأىٍنتى ميدىرّْسه      أى ميدىرّْسه اىٍنتى
ا ىىذا عىًجٍيبه <   عىًجٍيبه ىىذى  

 
 
 
 
 
 

www.eelm.weebly.com



155 
 

দ্রষ্টফযঃ১ 

  ؤىاؿه ىىٍل لىدىٍيكى سي  শতাভায শওান প্রশ্ন অতঙ ?এঔাতন  র াযপুর আচতপাভ। এয ىىلٍ  

ফযওযনকত শওান ফস্থান নাআ।   لىدىٍيكى র ঔফয এফং  র ভুফতাদা।  ؤىاؿه سي  

 ؟ অচভ চও মাফ নাচও াতঠ ঈচস্থত ফ? এঔাতন أىفىأىٍذىىبي أـى أىٍحضيري الدٍَّرسى র  ؼ  حىٍرؼي  
এিা  عىٍطفو  এয তয অত ওাযন এয অতক চওঙু অত না। ততফ أى   তর ىىلٍ    অতক ؼ 

অত। শমভনঃ  ؟فػى  ? ুতযাং অচভ চও মাফ   هىٍل أىٍذىىبي

 প্রশ্নতফাধও ফাতওয ভুফতাদা  ঔফয স্থান ফদর তফ না। শমভন ؟ مىرًٍيضه   চওন্তু مىٍن مىرًٍيضه
  তফ না। مىٍن؟
 

১৫৩।  ًفٍيوً  مىٍفعيٍوؿه  চিা ংখিতনয ভ   
স্থান ফা ভ ফাঘও গুতরাতও   إسم  ফতর। নাভফাঘও ফাতওয তাতদযতও  ظىٍرؼه     চিাফাঘও  ؼه ظىرٍ  

ফাতওয তাতদযতও  ফতর।  এিা ভানুফ। مىٍفعيٍوؿه ًفٍيوً  
  
শুিফাতয অচভ ভক্কা চঙরাভ  ميعىةً اْلٍي  يػىٍوـى  مىكَّةى  ًحٍ  كيٍنتي 
শতাভযা এআ ন্ধযা শওাথা মাচ্ছ?  بػيٍوفى  اىٍينى ا تىٍذىى ذى  اٍلمىسىاءى؟ ىَٰ
অতঙ ফঙয অচভ অযফী বালা চঔফ।  ـى  العىرىبًيَّةى  اللُّغىةى  سىاىٍدريسي ـى  اٍلعىا  اٍلقىاًد
 
 

 َظْرف   َمْفُعْول  ِفْيهِ 
ًدٍيرً ًعٍندى تي جىلىسٍ 

ي
امل ًدٍيرً  ًعٍندى الطَّاًلبي  

ي
امل  

اٍلشَّجىرىةً َتىٍتى ٕمٍتي  اٍلمىكػتىبً َتىٍتى اٍلًقطُّ    
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১৫৪।   ٍمىٍفعيٍوؿي لىوي اىل  চিা ংখচিত ায ওাযণ 
এিা র এভন এওিা ভাদায মা শওান চিা ংখচিত ায ওাযণ ফণননা ওতয।  
অচভ ফৃচষ্টয বত শফয আ চন  ًلٍى اىٍخريٍج خىوفنا ًمنى اٍلمىطىر 
অচভ ঈচস্থত তচঙ গ্রাভাযতও বারতফত  ًحىضىٍرتي حيبِّا لًلنٍَّحو 
শ ফযচিয ভত শম চনতচয ধন-ম্পদ শরাও শদঔাতনায 
ঈতেতয ফয ওতয 

الًَّذم يينفً   قي مىالىوي رًئىاءى النَّاسً كى

দাচযতদ্রয বত শতাভাতদয ন্তানতদযতও তযা ওতযা না।  ؽو دىكيٍم خىٍشيىةى ًإٍملى   كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى
অয ভানুতলয ভাতছ এও শেণীয শরাও যততঙ মাযা 
অিায ন্তুচষ্টওতল্প চনতচতদয চাতনয ফাচচ যাতঔ। 

 وي اٍبًتغىاءى مىٍرضىاًت اللَّوً كىًمنى النَّاًس مىن يىٍشرًم نػىٍفسى 

এআ ভাদাযচি ভূরত ভানচও ফস্থা প্রওা ওতয। এিা ভানুফ। এিা ভুদপ তত াতয। শমভনঃ 
এফং দাচযদ্রতায বত শতাভযা শতাভাতদয ন্তানতদয 
তযা ওয না  

  اًٍملىؽو  ةى ٍقتػيليٍوا اىٍكالىدىكيٍم خىٍشيى كىالى تػى 

ভৃতুযয বত কচনতনয ভ ওাতন অঙু্গর চদত যক্ষা শতত 
ঘা। 

ٗمىٍعىليوفى أىصىاًبعىهيٍم ًح آذىاًَنًم مّْنى الصَّوىاًعًق حىذىرى 
  اٍلمىٍوتً 

 

১৫৫।  مىعىوي  مىٍفعيٍوؿه  চিা ংখিতনয াথী  
مىعىوي  مىٍفعيٍوؿه  তথন ফযফায ওতয مىعى  ফযচি كى   কচঠত । এযয আভচি ভানুফ।  
াাড় ধতয শদৌচড়তচঙরাভ   ٍتي كى اٍْلًبىاؿى ًسر 
 

১৫৬।  চওঙু ব্দ মা  ٍرؼه ظى  এয ভত ওাচ ওতয 
চওঙু ব্দ অতঙ মা স্থান ফা ওারফাঘও না তর মাযতপয ভত ওাচ ওতয এফং ভানুফ ।  
 
১   আতযাচদ ব্দ মঔন মাযতপয ভুদাপ চততফ অত।  ريْبعه ,   ًنْصفه ,   بػىْعضه , كيلّّ    
অভযা ুযা চদন পয ওতযচঙরাভ   ٍنىا كيلَّ اٍلنػَّهىارً سىافػىر 
এওচদতনয চওঙু ং াাতাতর চঙরাভ   يػىٍوـو  بىًقٍيتي ًحٍ اٍلميٍستىٍشفىى بػىٍعضى 
শতাভায চনয খন্টায এও ঘতুথনাং তক্ষা ওতযচঙরাভ   ًإنٍػتىظىٍرتيكى ريٍبعى سىاعىةو 
ধন চওতরাচভিায শতিচঙরাভ   ليٍوًمٍتو  مىشىٍيتي ًنٍصفى ًكيػٍ
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২ মাযতপয না’তগুতরা মঔন মাযপ তুতর শনা । 
রম্বা ভ ফতচঙরাভ   جىلىٍستي كىقػٍتنا طىوًٍيلن 
তনওক্ষন ফতচঙরাভ   جىلىٍستي طىوًٍيلن 
 
৩ আাযাফাঘও ফননাভ মঔন মাযতপয ভুফদার । 
এআ প্তাত এতচঙরাভ   ا االيٍسبػيٍوعى  ًجٍئتي ىىذى
 

৪ ংঔযাগুতরা মঔন তা ভ/স্থান কণনা ওতয। 
এঔাতন ঘাযচদন ফস্থান ওতযচঙরাভ   مىكىٍثتي ىينىا اىٍربػىعىةى أىيَّاـو 
এও চওতরাচভিায শদৌচড়তচঙরাভ   ليٍوًمٍتو .ًسٍرنىا ًمائىةى ًكيػٍ  
ওত (ভ) শথতওচঙতর?  ؟ ؟] كىٍم لىًبٍثتى [كىْم كىقػْتنا لىًبْثتى  
ওতিুওু (চওতরাচভিায) শাঁতিচঙতর?   ؟ ليوْ كىٍم مىشىٍيتى ؟مً [كىْم ًكيػْ  ]تػٍرنا مىشىٍيتى
 

১৫৭। এওাচধও তব্দয ভুদাপ আরাআচ  
আব্রাচতভয ভৃতুযয চদতন ূমনগ্রন তচঙর     اًٍنكىسىفىًت الشٍَّمسي يػىٍوـى مىاتى اًبٍػرىًىٍيمي 
অভায দাদায ভৃতুযয চদতন অচভ চন্মগ্রন ওতযচঙরাভ     ٍكيًلٍدتي يػىٍوـى مىاتى جىدّْم 
শযচাল্ট প্রওাতয চদন অচভ পয ওতযচঙরাভ   ًٍئجً اتي يػىٍوـى ظىهىرىًت النَّتى سىافػىر 
 

১৫৮।  ভাফচন  মঔন তায ভুদাপ আরাআচ ঈতঠ মা بػىٍعدي   قػىٍبلي  
 

 ةً لرىجىٍعتي ًمٍن قػىٍبًل اٍلصَّ  رىجىٍعتي ًمٍن قػىٍبلي 
ুতফনআ চপতয এতচঙরাভ অচভ ারাততয ুতফন চপতয এতচঙরাভ 

 كى لٍى أىرىهي ًمٍن بػىٍعًد ذىلً  لٍى أىرىهي ًمٍن بػىٍعدي 
তয তাতও শদচঔচন য তয তাতও শদচঔচন 
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১৫৯।  ري الفىٍصلً يػٍ مً ضى  ৃথওীওযণ ফননাভ 

অভযা মচদ ফচর  “ এআ শআ শরাও”  তাতর অযচফতত তা তফ   ا ىيوى الرَّجيلي ىىذى  
এযাআ শআ যাধীযা  ًء ىيمي اٍلميٍجرًميٍوفى  ىىؤيالى
এআ শআ কাচড়চি  ًذًه ًىيى السَّيَّارىةي  ىى
শঔতরাাড়চি র াচভদ  حىاًمده ىيوى ااٌلًعبي 
এফং তাযাআ মাযা পরওাভ   ك أكلىًئكى ىيمي املٍفًلحيٍوفى 
িাআ র চফযাি পরতা   ًذىلك ىيو اٍلفوزي العىًظٍيم 
 
 
চওঙু ফযাচতিভ অতঙ। শমভনঃ 
শআ চওতাফ মাতত শওান তে নাআ   ًذىلكى اٍلكىتىابي ال رىٍيبى ًفٍيو 
িা চফযাি পরতা  لعظيمذلك الفوز ا 
 

১৬০।  بػىره كىافى  মঔন ফননাভ خى

 এয ঔফয ফননাভ তর তা মুি ফা ভুি ঈব ফস্থা অতত াতয। শমভন শওঈ মচদ প্রশ্ন كىافى 

ওতয  ايرًٍيدي اىٍف تىكيٍوفى قىاًضينا؟  তায ঈিতয ফরা মা   اًيَّاهي اىكيْوفى / مىا ايرًٍيدي اىٍف اىكيٍونىوي  ، الى    
 

১৬১।  ًَّنيَّةي اْلً  الىم  ফা ভফাঘও   َّالىم  

আততাূতফন অভযা ‚Yet Not‛ ফা “এঔন চন ”তথন এয ফযফায শদতঔচঙ। এফায الىمَّ     “ মঔন ”

তথন এয চওঙু ফযফায শদঔতফা।   َّالىم এয তয এফং তায চাফ ভাদী তফ তফ।  
 

মঔন অচভ অচান শুনরাভ তঔন ভাচচতদয চদতও শকরাভ ٍعتي االىذىافى  الىمَّ     ٍسًجدً  ْسًى
ى
 ذىىىٍبتي ًاَلى امل

মঔন রুওাআআা ভাযা শকর শ তায শফানতও চফফা ওযতরা      َّهىاايٍختػى  جى زىكَّ يىٍت ريقػىيَّةي تػى تػيوىفػّْ  الىم 
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১৬২।  ٍاىؿ চফচষ্ট নাভফাঘও চফতলয 

চওঙু নাভফাঘও চফতলয   ٍاىؿ মুি  শমভনঃ     ، اىْلٍىسىني   اىْلٍيسىٍيي،  الزُّبػىيػٍري  

চওন্তু এতদযতও ডাওায ভ থাওতফ না। শমভন    حىسىني  يىا حيسىٍيي،   يىا  
 

১৬৩।   اىٍلمىٍنسيٍوبي  চফততলযয চফতলণ 
চফতলয চফততলযয চফতলণ 

 চেুস্থানী ًىٍنًدمّّ  চে اىٍَلًٍندي 

 বাআুরব اىخىًومّّ  বাআ اىخه 

 চতৃুরব اىبىًومّّ  চতা اىبه 

 নফীুরব مّّ نػىبىوً  নফী نىًبه 

 

শনািঃ শতল    ة থাওতর ফাদ মা শমভনঃ 
 مىكّْيّّ  مىكَّةي 

 مىٍدرىًسيّّ  مىٍدرىسىةه 
 

১৬৪।  ًإٍسمي الًفٍعل চিাফাঘও নাভ  
 গুতরা চফতলয চওন্তু তাতত চিায প্রবাফ চফদযভান।    ًاٍسمي اٍلًفٍعلً 

 

অভাতদয াতথ অতা يَّا بًنىا  ىى

অচভ ফযথা নূবফ ওচয آه 
অচভ চফযি  ؼ  اي  

অভায প্রাথননা ওফুর ওয  اىًمٍي 
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১৬৫। কু্ষদ্রতয তথন  
কু্ষদ্রাতথন ফযফাতযয চনয আতভয াভানয চওঙু চযফতনন । এয চতনচি কঠন অতঙ। শমভনঃ  
 فػيعىٍيله ، فػيعىٍيًعله،  فػيعىٍيًعٍيله 
 

বাতরা -বাতরা    ٍيه سى حي  - نه سى حى    
 
 

 فػيعىٍيله 
ঔার - নদী  يػٍ   - نػىٍهره  ره نػيهى

ফুওতরি - ফআ  ًبه يٍ تػى كي  - ابه تى ك 
শঙাি দা – দা  عيبػىٍيده  -عىٍبده 
শঙাি পুর - পুর  زيىىرٍيره  -زىٍىره 

শঙাি চদযাভ-চদযাভ   فػيعىٍيًعله  ديرىٍيًهمه -ًدٍرىىمه 
ফুওতরি-ফআ   كيتػىيّْبه -ًكتىابه 

শঙাি ওা-ওা   فػيعىٍيًعٍيله  فػينػىٍيًجٍيه -ًفٍنجىافه 
 

১৬৬।  ًؿ িাযা শরঔও শফাছা 

ফআ এয শরঔও চযঘ ওযাতত  ًؿ  ফযফহৃত   
আফতন ভানচুতযয চরান-অর অযফ  ًلسىافي اٍلعىرىًب اًلٍبًن مىٍنظيٍورو 
 

১৬৭।  اًٍبني এয অচরপ মঔন ঈতঠ মা 

চনতনাি দুচি শক্ষতত্র  এয অচরপ ঈতঠ মাতফ اًٍبني  
মঔন চতায নাতভয ূতফন শওান িাআতির থাওতফ না  ًليو اىْلٍىسىني ٍبني عى    চওন্তু   ًاىْلٍىسىني اٍبني ااًلمىاـ

 عىًليو 
চতনচি ব্দআ এওআ রাআতন তত তফ।   ًاًلدي ٍبني الوىال خىاًلدي   চওন্তু  دخى  

ًد اٍبني الوىالً   
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১৬৮। ‘শম’ তথন  قىاؿى  এয তয    َّإف নযথা    َّأف    
চক্ষও ফরর শম ফযআ অকাচভওার চযক্ষা  ًاقىاؿى اٍلميدىرّْسي ا فَّ اإٍلٍمًتحىافى غىدن  
অচভ শুনরাভ শম অকাচভওার চযক্ষা ا ٍعتي اىفَّ اإٍلٍمًتحىافى غىدن  ْسًى

াচভদ ফরর শম শ ুস্থ   قىاؿى حىاًمده اًنَّوي مىرًًيضه 
অভযা ফুছরাভ শম াঠচি চ   فىًهٍمنىا اىفَّ الدٍَّرسى سىٍهلىةه 
 

১৬৯।  তনতওয ভতধয এওচন 
 
অভায বাআ ভক্কা শথতও এতরা  جىاءى اىًخٍي ًمٍن مىكَّةى 
অভায বাআতদয এওচন ভক্কা শথতও এতরা  جىاءى اىخه ًلٍ ًمٍن مىكَّةى 
অভায বাআতদয এওচন ভক্কা শথতও এতরা  جىاءى اىحىدي ًاٍخوىًتٍ ًمٍن مىكَّةى 
 

১৭০।  اىخىري ”নয”-  এয ফঘন  চরঙ্গ 
ফহুফঘন এওচন  

 ুরুল خىري ا   خىريٍكفى ا  

 স্ত্রী ايٍخرىل ايخىري 

 
ঈদাযণঃ  
শফরার এফং নয এওচন ঙাত্র অচ নুচস্থত যততঙ   ؿه  اٍليػىٍوـى  غىابى  اىخىري  كىطىاًلبه  ًبلى
শফরার এফং নযানয ঙাত্রযা অচ নুচস্থত যততঙ  ؿه  اٍليػىٍوـى  غىابى به  ًبلى  اىخىريٍكفى  كىطيلَّ
চনাফ এফং নয এও ঙাত্রী নুচস্থত যততঙ  ٍايٍخرىل طىالًبىةه كى  زىيٍػنىبي  غىابىت 
চনাফ এফং নযানয ঙাত্রীযা নুচস্থত যততঙ  ٍايخىري  كىطىالًبىاته  زىيٍػنىبي  غىابىت 
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১৭১। অংচও চওঙু ওযা 
মচদ এওিা চওঙু ুতযাুচয না ওযতত ফরা  তাতর  চদত ং শফাছাতনা । শমভনঃ ًمنٍ  

ا – كيٍل ىىذى  এিা  ) ুতযািা (ঔা চওন্তু   ا كيٍل ًمٍن ىىذى   এিা শথতও (অংচও) ঔা 
তুচভ ফতঘত বার ঙাত্রতদয এওচন  ًب  اٍنتى ًمٍن اٍحسىًن اٍلطُّلَّ
এফং মা অচভ তাতদয চযচচও চদতচঙ তা শথতও ফয 
ওতয  

 كى ّمَّا رىزىقػٍنىا ىيٍم يػيٍنًفقيٍوفى 

এফং ভানুতলয ভতধয চওঙু মাযা ফতর অভযা অিায 
ঈয ইভান এতনচঙ  

 ٍوؿي امىٌنا بىاللك ًمنى النَّاًس مىٍن يػىقي 

 

১৭২। ل  য ফননাভ থাওতর তা  ত মা    ا 

অচরপ ভাওুযা ل    এয তয ভানুফ ফা ভাচরুয ফস্থা   ضىًميػٍره অতর তা   ‘ا ‘ ত মা। 

অচভ তায থন চাচন না   مىْعنىاهي = قي  + مىٍعَّنى  مىٍعنىاهي  مرً  أدٍ الى 
শ শিা আস্ত্রী ওযর  كىوىاهي  =قي   + كىوىل  كىوىاهي  

ফুঔাচয তা ফনননা ওযর  رىكىأهي =   قي + كىل رى  مارً خى بي الٍ  رىكىأهي  
 

১৭৩।  ًٖمىٍزىةي اٍلوىٍصل  াভচাতুর াচর 

অযফীতত শওান শওান তব্দ ا ওঔতনা ঈচ্চাচযত  অফায ওঔতনা ঈচ্চাচযত  না,  এরু  ا শও   ٖمىٍزىةي
ٖمىٍزىةي    শও ا  ফভ ঈচ্চাচযত  , এরু ا । অফায শওান শওান তব্দ ا তব্দয اللي   :ফতর। মথা  اٍلوىٍصلً 
  ا তব্দয  أىٍنتى  :ফতর। মথা اٍلقىٍطعً 

قىٍطعً ٖمىٍزىةي الٍ  ٖمىٍزىةي اٍلوىٍصلً   
؟أى  ٍينى أى ًمٍن  ٍلميدىرّْسً ٱٍبني ٱىيوى   ٍنتى

হুাফনুর ভুদাযচযচ চভন অআনা অন্তা? 

শ চক্ষওচিয ুত্র তুচভ শওাতেতও? 
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১৭৪।  ٍـ এয তয াভচাতুর াচর  
ٍـ   এয য াভচাতুর াচর অতর   ـي  অয ফননাভ অতর এওিা চতচযি  ك  শমাক 

ওযতত । শমভনঃ 
শতাভাতদয নতুন ফাচড়চি ফড়   ًبيػٍره    بػىٍيتيكيمي اْلٍىًدٍيدي كى
শতাভযা চও ফআচি শদতঔচঙতর ? ؟رىاىيْػتيمي اْلًكتىابى أ 
শতাভযা চও তাতও শদতঔচঙতর ? ؟رىاىيْػتيميْوهي أ 

 
ততফ ঈমুি চফতলয অতর দযওায  না। শমভনঃ 
 
শতাভযা চও ভুাম্মাদতও শদতঔচঙতর? اأ  ؟رىاىيٍػتيٍم ُميىمَّدن
 

১৭৫।   ًالًتقىاًءالسَّاًكنػىْي  দুআ াচওতনয চভরন  
য য দুচি াচওন অতর তাতও ঈচ্চাযন ওযা মা না। শতক্ষতত্র এওিা াচওন শও চফরুপ্ত 
ওতয মথামথ াযওততয াাময চনত ঈচ্চাযন ওযতত । াধাযনত এরু ফস্থা দুচি শক্ষতত্র 
।  
 
১। তানবীন এয য াভচাতুর াচর অতর,   শমভন,   سىأىؿى ًبلىؿه ابٍػنىوي  এতক্ষতত্র তানবীন শও 

  سىأىؿى ًبلىليًن ابٍػنىوي   শত রুান্তয ওতয ড়তত তফ। থনাৎ فً 
 
২। যয দুচি াচওন তর, শমভন 
 

রুান্তচযত ঈচ্চাযন দুআ াচওতনয চভরন  
 ىيوى ًمٍن اٍَلًٍندً  ىيوى ًمنى اٍَلًٍندً 

ـي  ـي  كى عىلىٍيكيمي السَّلى  كى عىلىٍيكيٍم السَّلى

 شىرًبىٍت اٍلبػىقىرىةي اٍلمىاءى  شىرًبىًت اٍلبػىقىرىةي اٍلمىاءى 
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১৭৬।    اْلٍىٍمًعيّّ  اٍْلًٍنسً  ًاٍسمي আতভয ফংকত ফহুফঘতনয এওফঘন 
 

এিা দুআবাতফ  ও) م  শমাতক  ঔ) ة শমাতক 

 এওফঘন ফহুফঘন  
অযফী  ّّعىرىبه  عىرىًب  

 تػيٍرؾه  تػيرًٍكيّّ  শমাতক   তুওনী  م   
আংচর  ّّاًٍنًكًليػٍزه  اًٍنًكًلٍيزًم 
অতর  تػيفَّاحه  تػيفَّاحىةه  

 
 শমাতক ة  

ফৃক্ষ  شىجىره  شىجىرىةه 
ভাঙ  ْسىىكه  ْسىىكىةه 
ওরা  مىٍوزه  مىٍوزىةه 

 
১৭৭। চনতঘয ব্দগুতরায চফবচি ভানওুতয চফবচিয নযা 
এগুতরায চফবচি ভানওুতয চফবচিয নযা। 

চনচদনষ্ট ফহুফঘন এওফঘন  

 থন مىٍعَّنى  مىعىافو  اىٍلمىعىاِّن 

ا جىوىارو  اىْلٍىوىارًم رًيىةه جى  শভত 

لىةه لىيػٍ  لىيىاؿو  اىللَّيىاًل   যাত 

ماىلنػَّوىادً   ক্লাফ نػىوىادو  نىادو  
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১৭৮।   ٍنىكينْ , اىكينْ , تىكينْ , يىكين  এআ ঘাযচি ভাজু্জভ এয  ٍف ঈতঠ চকত  نىكي , اىؾي , تىكي , يىكي  তত াতয 
এফং ুতফন অচভ শতাভাতও ৃচষ্ট ওতযচঙ থঘ তুচভ 
চওঙুআ চঙতর না  

 كى ًمٍن قػىٍبلي كى لٍى تىكي شٍيئناكىقىٍد خىلىٍقتي 

তাযা ফরর, অভযা ভুচি চঙরাভ না   قىاليٍوا لٍى نىكي ًمنى اٍلميصىلٍّْيى 
তঃয মচদ তাযা তাফা ওযত শিা তাতদয চনয 
ওরযানওয ত  

يػٍرنا َلىيمٍ   فىًإٍف يػىتػيويبػيٍوا يىكي خى
 

১৭৯।  ًءؾى  ، تًٍلكى  ذىًلكى ، ايٍكالى  এয ؾ শও  ًَّؾ، كيٍم، كين  িাযা চযফতনন  
িা শতাভাতদয চনয বার   يػٍري لَّكيمٍ ذى  ًلكيٍم خى
শতাভাতদয চফশ্বাীযা চও তাতদয শঘত বাতরা ?  َّءًكيم؟اري اىكيف يػٍره ًمٍن ايٍكالى  كيٍم خى
শতাভাতদয ঐ খচড়চি চও ুেয শ শফাতনযা  ? ؟ لىةه يىا اىخىوىاتي يػٍ  تًٍلكينَّ السىاعىةي ُجًى
শ ফরর ,শিা যওভআ   قىاؿى كىذىًلكى 
 

১৮০। শযাতকয অযফী  

শযাকগুতরা াধাযনত কঠতনয এফং এগুতরা فػيعىاؿه    চদত প্রওা ওযা । ًبكى  
অচভ ভাযাত্মও ভাথা ফযাথা বুকচঙ     ًب صيدىاعه شىًدٍيده 
তুচভ ওী শযাতক বুকতঙা ,শ মানাফ  ?  مىاذىا ًبًك يىا زىيٍػنىبي 
 
 

اـه كزي  ديكىاره   سيعىاؿه  صيدىاعه  
ভাথাতখাযা ঠাণ্ডা ভাথাফযাথা ওাচ 
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১৮১।  ٍني ٓمى   “অভযা” শও চনচদনষ্ট ওযা  

শও ভাতছ ভাতছ চওঙু ব্দ িাযা ুচনচদনষ্ট ওযতত । শমভনঃ  ٓمىٍني  بي    । এআ খিনাতও ফরা ٓمىٍني الطيلى

 । ااًلٍخًتصىاصي   এয তযয আভচি ভানুফ। ওাযন তা প্রচ্ছনবাতফ ٓمىٍني    এয ভাপঈরুন اىخىصُّ  

চফচ।   [শ চনচদনষ্ট ওযর خىصَّ  ]  
 
অভযা ভুচরভযা শুওতযয শকাশ্ত ঔাআ না  ٍمى اْلًٍنزًٍيلً أٍ  الى نى ٍيى ميٍسًلمً ٓمىٍني ال  كيلي ْلٍى
অভযা ঙাত্রযা যাস্তা শঔচর না   بى  الى نػىٍلعىبي ًحٍ الشَّارًعً  ٓمىٍني الطُّلَّ
অভযা এআ ঙাত্রীযা বাযত শথতও   ؤيالءً ٓمىٍني  الًبىاًت ًمنى اٍَلًٍندً الطَّ  ىَٰ
 

১৮২। নাত চাতফ আভুর আাযা 
 
আভুর আাযাগুতরা তনও ভ নাভফাঘও চফতলয ফা ভুদাপ আরাআচয তয নাত চাতফ 
অত। শমভনঃ  
শওান আব্রাীভ আচন ?  ا؟  مىٍن اًبٍػرىًحيمي ىىذى
প্রধান চক্ষতওয এআ কাচড়চি ুেয   ٍيػٍلىةه سىيَّارىةي ال اًذًه ُجًى  ميًدٍيًر ىى
এআ াতািনচি ওায ?  ا؟لسَّ ا ًلمىٍن جىوىازي  فىًر ىىذى
শতাভায এআ খচড়িা অভাতও শদঔা   ًًذه  اىًرِّنٍ سىاعىتىكى ىَٰ
এআ ফআচি চনত মা এফং তায ওাতঙ শপতর অ    ٍا كى اىٍلًقٍو اًلىٍيًهم ذى  ًاٍذىىٍب ًبًكتىاًبٍ ىَٰ
এআ আচতাতয ফআচি ا ذى  ًكتىابي التَّارًٍيًخ ىَٰ
এআ শচিরচি ا ذى  قػىلىمي الرّْصىاًص ىَٰ
এআ নওক্ষচি  ًًذه  غيٍرفىةي النػٍَّوـً ىَٰ
অভায এআ ফআচি ধতযা   ٍا خيذ ذى  ًكتىاًَبٍ ىَٰ
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১৮৩। স্থাতন প্রতফতয শক্ষতত্র 
অভযা শদতঔচঙ শম এয ফদতর ًح فىٍصلً ,   । চওন্তু স্থান না  دىخىلى الفىٍصلى  ফরা মা। শমভন فىٍصلى  

তর     ًاَلى   , ًح  আতযাচদ ফযফায ওযতত । 
এঔন তাতদয ন্ততয ইভান প্রতফ ওতযচন   قػيليٍوًبكيمٍ  ًح  افي ٍٚمى ااٍلً  يىٍدخيلً  لىمَّا كى 

তঃয অভায ফাোতদয ন্তবুনি ত মা। ًعبىاًدم ًح  فىاٍدخيًلي 
  

১৮৪। আভুর পাচর এয তীব্রতায কঠন। غىةمي البىالى سٍ اإل  
থন  তীব্র াধাযণ  

চধও ক্ষভাীর   فَ عَّال   غىافػيره  غىفَّاره 
চধও চযচমও দানওাযী   رىازًؽه  رىزَّاؽه 
চধও জ্ঞানী  َفِعْيل   عىاًله  عىًلٍيمه 
চধও েফনওাযী   ٍيعه  سىاًمعه  ْسًى
চধও ক্ষভাীর  فَ ُعْول   غىاًفره  غىفيٍوره 
চধও ওৃতজ্ঞ   شىاًكره  شىكيٍوره 
চধও ঔাদও  ٍوؿه اىكي  آًكله  
চধও তওন   اًذره  حىًذره  َفِعل   حى
চধও দানওাযী   ِمْفَعال   طىاعو  ًمٍعطىاءه 
চধও দাীর   فَ ْعََلنُ  رىًحٍيمه  رىٍحىافي 
চধও তয চভথযায াথনওযওাযী   فُ ْعَلنُ  فػىٍرؽه  فػيٍرقىافي 
চধও তযফাদী   ٍيقه  ِفعِّْيل   صىًدٍيقه  ًصدّْ
চধও ক্ষভাীর   فَ ُعْول   غىاًفره  غىفيٍوره 
চধও জ্ঞানী   مىةه اًله عى  عىلَّ اَلة  فَ عَّ    
চধও চফশ্বাী   اًفره  كيفَّاره  فُ عَّال   كى
চধও স্থাী   فَ عُّْول   قػىيّْمه  قػىيػٍُّوـه 
চধও চফত্র   فُ عُّل   قيديسه  قيدٍُّكسه 
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ওুযঅনী ঈদাযণ  
 
অয তাযা বানও ঘিান্ত ওযতঙ। كىمىكىريكا مىٍكرنا كيبَّارنا 
অচনআ দৃয চফলত ভাজ্ঞানী।  َّـي اٍلغيييوبً ًإنَّكى أىنتى عىل 
চনশ্চ এিা এও চফস্মওয ফযাায  ا لىشىٍيءه عيجىابه ذى  ًإفَّ ىىَٰ
অিা তা’অরাআ শতা চীচফওাদাতা চিয অধায, 
যািান্ত। 

 ًإفَّ اللَّوى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتيي 
ভানুল শতা ঔুফআ দ্রুততা চপ্র।  نسىافي عىجيوالن  كىكىافى اإٍلً
তান ভানুলতও চফদওাতর শধাাঁওা শদ।  كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلٍْلًنسىاًف خىذيكالن 
অয শম তফা ওতয, ইভান অতন এফং ৎওভন ওতয 
তঃয ৎতথ ির থাতও, অচভ তায প্রচত ফযআ 
ক্ষভাীর। 

 كىًإِّنّْ لىغىفَّاره لّْمىن تىابى كىآمىنى كىعىًملى صىاْلًنا ثيَّ اٍىتىدىلَٰ 

চতচনআ তফনাচ্চ এফং ফনাতক্ষা ভান।  كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي 
চনশ্চ এতত প্রততযও দধমনীর ওৃততজ্ঞয চতনয চনদননাফরী 
যততঙ। 

يىاتو لّْكيلّْ صىبَّارو شىكيورو   ًإفَّ ًح ذىًَٰلكى آلى

চতচনআ েফণওাযী, ভাজ্ঞানী  يعه عىًليمه  ًإنَّوي ْسًى
 

১৮৫। তনও অাত  ًٍاذ চদত শুরু  

শতক্ষতত্র তা  اكيريكٍ ٍذ أي  এয ভাপুরুন চফচ মা ঈয থাতও। এতক্ষতত্র  ًٍاذ থন ‚স্মযন ওযা মঔন‛  

এফং স্মযন ওয মঔন আব্রাচভ ফরর   كى ًاٍذ قىاؿى اًبٍػرىًَٰىيمي 
 

১৮৬।  رًيَّةي الظٍَّرًفيَّةي ٍصدى
ى
   مىا امل

চওঙু চওঙু শক্ষতত্র ফরতত “মতক্ষন মনন্ত مىا   ) so long as(” শফাছা। শমভনঃ  

আরাভ তততাচদন ফাওী থাওতফ মতক্ষন মনন্ত ৃচথফী ফাওী 
থাওতফ  

ـي مىا بىًقيى العىالىي   سىيىبػٍقىى اإٍلٍسلى

অভাতও ভানয ওয মতক্ষন মনন্ত অচভ অিা  তায 
যুরতও নুযন ওচয।  

 أىًطيػٍعيٍوِّن مىا أىطىٍعتي اللى كى رىسيٍولىوي 

এআ শঘাযচিতত ফ মতক্ষন মনন্ত এয াথী না অত   ا الكيٍرًسيّْ مىا لٍى يىٍأًت صىاًحبيوي ذى  ًإٍجًلٍس ًح ىَٰ
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১৮৭। رًيَّة ٍصدى
ى
  مىا  ভাচওা مىا امل

এয াধাযন কঠন اٍلميضىارًعي / مىاضو + مىا   চনতনাি ফাতওয  ব্দচি ভাদায চাতফ ফযফহৃত مىا 
ততঙ।  

ميدىرّْسً دىخىٍلتي بػىٍعدى ديخيٍوًؿ الٍ    এআ ফাওযচি ভূরত   ميدىرّْسي دىخىٍلتي بػىٍعدى مىا دىخىلى الٍ  থনাৎ  , مىا دىخىلى  =
 ديخيٍوؿه 
 
অচভ শতাভাতও ভযকাচচনচি শদঔাতফা চক্ষতওয শফয 
ায তয  

 رًٍيكى اٍلمىجىلَّةى بػىٍعدى مىا ٙمىٍريجي اٍلميدىرّْسي أي سى 

চাতফয চদন বুতর মাায চনয তাতদয চনয অতঙ 
ওতঠায অমাফ 

 ِبىا نىسيٍوا يػىٍوـى اًْلسىابً  َلىيٍم عىذىابه شىًدٍيده 

তাতর অমাফ অস্বাদন ওয, শমততু শতাভযা ওুপযী 
ওযচঙতর 

 فىذيٍكقػيٍو اٍلعىذىابى ِبىا كيٍنتيٍم تىٍكفيريٍكفى 

 

১৮৮। চচাচী مىا 

নাভফাঘও ফাতওয না তথন     لىٍيسى এয ভত        مىا ফয ফযফহৃত ।     مىا ঔফযতও ভানুফ 

ওতয।     مىا  ফা       لىٍيسى এয য তনও ভ      ًب ফয অত।  
 

না-ফাঘও যা-ফাঘও 

ফাচড়চি নতুন ন  ا اٍلبػىٍيتي  مىا ًدٍيدن   جى
ًدٍيده  اىٍلبػىٍيتي   جى

ফাচড়চি নতুন ন ًِبىًدٍيدو  اٍلبػىٍيتي  مىا 

ফাচড়চি নতুন ন  ا اٍلبػىٍيتي  لىٍيسى ًدٍيدن  جى

ফাচড়চি নতুন ন  ًِبىًدٍيدو  بػىٍيتي الٍ  لىٍيسى 
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১৮৯।  ٍالى     فىةي طً عىاالى ال  
জ্ঞাতনয প্রচত বারফাায চনয যীক্ষা বতয চনয ন  ًٍمًتحىاف  رىٍغبىةن ًج اٍلًعٍلًم، الى رىٍىبىةن ًمنى ااٍلً
শফরার শফয ততঙ াচভদ ন  ،  ده الى حىامً  خىرىجى ًبلىؿه
প্রধান চক্ষওতও চচতজ্ঞ ওয চক্ষওতও ন   ٍالى ال،  ميدىرّْسى ًاٍساىًؿ اٍلميًديٍػرى
অতরচি ঔা ওরািা ন  ،الى اٍلمىٍوزى  كيًل التػُّفَّاحى 
 

১৯০।  ٍدً نػيٍوفي التػَّوًٍكي   শচায শদায নুন 
ভুদাচয চওংফা অভযতও শচায চদতত ফযফহৃত । এিা এওিা নুন دً نػيٍوفي التػَّوًٍكيٍ   ফা দুআচি নুন ف     فٌ  
িাযা তত াতয। ততফ  ,আ শফচ ফযফহৃত । শমভন فٌ  
অিায থ অচভ অভায শদত আরাতভয প্রঘায 
ওযফ  

ى   مٍ بػىلىدً  ٍنشيرىفَّ ااٍلًٍسلىـى ًحٍ كىاللًٌَٰو ِلى

এঔান শথতও শফয  !  ًمٍن ىينىا نَّ ٍخريجى أي 
এঔান শথতও শফয !  ًمٍن ىينىا نٍ ٍخريجى أي 
মাযা অভায তথ াধনা অত্মচনতাক ওতয, অচভ 
ফযআ তাতদযতও অভায তথ চযঘাচরত ওযফ। 

 كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا
 
ভুদাচযতত নুন মুি ায চনভ 
 

গ্রু-1 ওতনা তওতি     
 মুি ভুদাচয ভুদাচয  ف

 َّ  يىٍكتيبي  يىٍكتيبى
َّ تى  ٍكتيبى ٍكتيبي تى    
َّ اى  ٍكتيبى ٍكتيبي اى    
َّ نى  ٍكتيبى ٍكتيبي نى    

 
 
 
 

www.eelm.weebly.com



171 
 

ف ف
 মুি ভুদাচয ভুদাচয  ف

 يىٍكتيبىافً  يىٍكتيبىافَّ 
تىٍكتيبىافَّ  ٍكتيبىافً تى 
 َّ يىٍكتيبي فى وٍ يىٍكتيبػي 
 َّ تىٍكتيبي فى وٍ ٍكتيبػي تى 
تىٍكتيًبَّ  ًبٍيى ٍكتي تى   

تينَّ  ىينَّ 
 মুি ভুদাচয ভুদাচয  ف

نىافّْ  يىٍكتيٍبى  يىٍكتيبػٍ
نىافّْ  تىٍكتيبػٍ تىٍكتيٍبى 

অতদত নুন মুি ায চনভ  
 মুি অভয অভয   ف

 َّ  ايٍكتيبٍ  ايٍكتيبى
افَّ ايٍكتيبى  اايٍكتيبى    

 َّ ٍواايٍكتيبػي  ايٍكتيبي  
 ايٍكتيًبٍ  ايٍكتيًبَّ 

نىافّْ ايٍكتيبػٍ   ايٍكتيٍبى  

চাফ অর ওভ মচদ ভুদাচয  তাতর ফযআ   মুি তফ। ف 
অিায ওভ অচভ ফযআ ওুযঅন ভুঔস্ত ওযফ   ًرٍيى ىٍحفىظىنَّ اٍلقيٍراَٰفى اٍلكى  كىاللًٌَٰو الى
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ততফ এয চওঙু তন অতঙ। শমভন, 
 

ও- চাফ অর ওভ যা শফাধও ফাওয তত তফ। নাতফাধও তর  ف    শওানিাআ মুি তফ না। ؿ 
অিায ওভ অচভ শফয ফ না   ٍخريجي كىاللًٌَٰو الى اى  

 
ঔ- চিা বচফলযততয তত তফ। মচদ ফতনভান ওার  ততফ শওফর  ,শমাক তফ। শমভন ؿ 
অিায ওভ অচভ শতাভাতও ফযআ বাতরাফাচ   يًحبُّكى اكى  للًٌَٰو الى
অিায ওভ অচভ তাতও ফযআ ফনু্ধ বচফ   ىظينُّوي صىاًدقن  اكىاللًٌَٰو الى
       

ক- للًٌَٰو الىًَلَٰ مىكَّةى اىٍذىىبي اكى    ,চিায াতথ মুি থাওতফ। নয চওঙুয াতথ ন। শমভন ؿ 
ؿ মুি ততঙ ًاَلَٰ  এয াতথ নুরূবাতফ   للًٌَٰو لىسىٍوؼى اىذيٍكريؾى اكى  এঔাতন ؿ মুি ততঙ 

 এয াতথسىٍوؼى 

 

তাঙাড়া  ًامَّا এয তয ভুদাচযতত  ,মুি । শমভন ف 
মচদ তুচভ ভক্কা মা অচভ শতাভায াতথ মাফ।  ًاَلَٰ مىكَّةى اىٍذىىبٍ ًامَّا تى َّ  مىعىكى  ٍذىىبى
 

১৯১।  ـي اءً  الى ااًلٍبًتدى  : শচাড় শদায “রাভ” 
نى لىنىكيونىنَّ ًمنى اٍْلىاًسرًي  ওঔতনা তব্দয ূতফন ফত শচাড় শদায চনয ফযফহৃত । শমভনঃ ؿى    

ফযআ অভযা ক্ষচতগ্রস্থতদয ন্তবুনি তাভ। ততফ এওআ ফাতওয  إفَّ   অতর ؿى    ঔফতযয ؿى   
ুতফন ঘতর মা, 
 
ফযআ অিায স্মযণআ তফনািভ।  َّى الٌلًو  ذًٍكرى ًإف  لىذًٍكري الٌلًو اىٍكبػىري  ٍكبػىري ِلى
চনশ্চআ শতাভায যফ ক্ষভাীর   غىفيٍوره  لىرىبُّكى  ًإفَّ رىبَّكى لىغىفيٍوره 
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১৯২। এওআ ফাতওয দুচি শচায শদা ফয  ًَّاف এফং  ؿى  

 ؿى  দুচিআ শচাড় শদায চনয ফযফহৃত । চওন্তু এযা যয অতত াতয না। তাআ ؿى  এফং ًافَّ 

ফযচি ঔফতযয াতথ ঘতর অত। শমভনঃ  
চনশ্চআ অিা ফড় ক্ষভাীর      ًَّحٍيمي ًافَّ اللى لىغىفيٍوري الر 
চনশ্চআ শতাভাতদয আরা এওচনআ     كيٍم لىوىاًحده ًافَّ ًاَلَٰى 
    

১৯৩।  ًالى النىاًفيَّةي لًٍلًجٍنس  “এভন ‘রা’ মা শকািািাতওআ স্বীওায ওতয”  
শওানচওঙুয না শফাধওতও ফযাওবাতফ শফাছাতত এিা ফযফহৃত । এযয আভ ভানুফ । 
এফং অর ফা তানচবন  না।  
 

অভায ওাতঙ শওান ফআআ শনআ       الى ًكتىابى ًعٍنًدم 
িীতনয ভতধয শওান চফযদচস্ত শনআ       ًالى اًٍكرىاهى ًح الًدٍين 

তাতত শওান তে শনআ   ًالى رىٍيبى ًفٍيو 
অিা ঙাড়া শওান আরা শনআ   الى اًلَٰوى ًاالَّ اللى 

 

১৯৪। ভুি ফননাভগুতরায ভানুফ ফস্থা 
াধাযনত ভুি ফননাভগুতরা ভাযপু ফস্থা থাতও। চওন্তু চনতনাি শক্ষত্রগুতরাতত এগুতরা ভানুফ 
।  
 
১) মচদ চিায ূতফন ভাপুরুন চফচ চততফ ফত। শমভনঃ  
শথতও   نػىٍعبيديؾى     [তচ্ছ ংমুি  ؾى   ফরতত াচয না ,ওাযন نػىٍعبيدي  ؾى   অভযা]  ؾى نػىٍعبيدي ااًيَّ  
 

২) মচদ এিা ভাদাতযয ভাপুরুন চফচ । শমভনঃ  
প্রধান চক্ষতওয চযদনন অভাতদয চনয তক্ষা ওযতঙ থনাৎ 
অভযা অভাতদয প্রধান চক্ষতওয চযদনতনয তক্ষা ওযচঙ। 

ًدٍيًر اًيَّااتػىٍنتىًظري زًيى 
ي
     انى رىةى امل

অভাতদয চনয অচ প্রধান চক্ষতওয চযদনন থনাৎ 
প্রধান চক্ষতওয চযদনন অভাতদয চনয অচ  

 ًر إيػَّنىا اليػىٍوـى يٍ يىارىةي اٍلميدً زً 
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৩) মচদ তা এওচি ংতমাকওাযী ফয এয তয অত। শমভনঃ  
  إيَّاهي  كى  رىاىيٍػتيكى  তফ না  كىهي 

  نىاًجحىافً  إيَّاؾى ًاِّنّْ كى  তফ না  كى اىٍنتى 

 
৪) মচদ তা   এয তয থাতও। শমভনঃ ًاالَّ  
তুচভ তাতও ঙাড়া ওায আফাদাত ওতযা না  ٍبيدي ًاالَّ اًيَّاهي الى تػىع 
শওফর শতাভাওআ প্রশ্ন ওতযচঙরাভ   سىاىٍلتي ًاالَّ اًيَّاؾى  
 
৫) মচদ তা ংমুি ফননাতভয তয অত মা ভানুফ চাতফ অতঙ।  
শডভাষ্টাতযয ভযাকাচচনচি শওাথা ? ًدٍيًر؟

ي
  اىٍينى َمىىلَّةي امل

শিাততা শতাভাতও চদতচঙরাভ   ْعطىْيتيكىوي اىْعطىْيتيكى كى اًيَّاهي / اى 
শতাততা তাতও চদতচঙরাভ   اىٍعطىٍيتيوي اًيَّاىىا  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.eelm.weebly.com



175 
 

ধযা-২০ (তনুঘও ফাওয)  
 

১৯৫।  ًاْلٍىٍزـي بًاٍلطَّلىب  তরফ   ًجىوىابي اٍلطَّلىب তরতফয ঈিয   
অভয  ফা নাী এয য  ‚ভুদাচয ভাজু্জভ‛  অতর তাতও     بًاٍلطَّلىبً   اْلٍىٍزـي  ফতর।  ভুদাযী 

ভাজু্জভতও ফরা     جىوىابي اٍلطَّلىبً    
 

 اْلَجْزُم بِاْلطََّلبِ  থন َجَواُب اْلطََّلبِ 
   ًإقػٍرىٍأهي مىرَّةن أيٍخرىل تػىٍفهىٍموي  শিা ুনযা ড় ফুছতত াযতফ تػىٍفهىمٍ 

 تػىٍنجىحٍ  الى تىٍكسىلٍ  র তা না া ওযতফ। تػىٍنجىحٍ 
 

১৯৬।  ًٍطيَّةي اْليٍملىةي الشَّر  তনমুি ফাওয  

শমওর ফাতওয তন  তায চফাফ থাতও তাতও তনমুি ফাওয ফতর। তনমুি ফাতওযয াধাযন 
কঠনঃ       + ًجىوىابي الشٍَّرط +    ًفٍعلي الشٍَّرطً   أىٍدكَٰتي الشٍَّرطً     
 

َأْدٰوُت   ِفْعُل الشَّْرطِ  َجَواُب الشَّْرطِ  
 الشَّْرطِ 

মচদ তুচভ মা অচভ মাফ  ًْإفْ  تىْذىىبْ  أىْذىىب 
মঔন ঔাচরদতও শদঔতফ তাতও ফআচি ম্পতওন 
চচজ্ঞাা ওযতফ 

ا فىاٍسأٍلوي عىًن اٍلًكتىابً  اًلدن  ًإذىا رىأىٍيتى خى

মঔনআ তুচভ পয ওযতফ অচভ ওযফ   ْمىَتى  تيسىاًفرْ  أيسىاًفر 
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দুআ প্রওায।  ১  َأْدٰوُت الشَّْرطِ   থনাৎ মা এয যফতনী চিাতও ভাজু্জভ ওতয না।  غىيػٍري جىازًـو  )

এতদয ভতধয অতঙ,  ٍلىو এফং  ًإذى  
২)  اًزـه َتىًٍزـي ًفٍعلىٍيً  -جى  থনাৎ এযা এয যফতনী  ًًفٍعلي الشٍَّرط     ًجىوىابي الشٍَّرط শও ভাজু্জভ 

ওতয। এতদয ভতধয অতঙ,  ٍا  أىمَّ   مىَّتى   مىا  أىٍينى   مىنٍ   ًإف   مىٍهمى
 

ْرطِ َأْدٰوُت الشَّ   
َتْجزُِم ِفْعَلْينِ   -َجازِم    ُر َجازِم     َغي ْ

মচদ  ًٍإف মচদ  ٍلىو 
শম চওনা  ٍمىن মঔন  ًإذى 
মা চওনা مىا   
মঔনআ  مىَّتى   

শমঔাতনআ  اٍينى   
শমচি  ُّاىم   

মাআ শাও  ا    مىٍهمى
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১৯৭।   মঔন/মচদ’’ তব্দয ফযফায’‘    ًإذىا

ظىٍرؼه    র  ًإذنا  মা তন প্রতাতকয তথন অত থনাৎ   ًأىٍدكَٰتي الشٍَّرط ।  এিা ভূরত  এয  مىاًضي 

ূতফন ফত তাাঁয থনতও  ওতয। অভযা আততাভতধয শদতঔচঙ এধযতনয ফাতওয দুচি ং   ميضىارًعٍ  

থাতও   اٍلشٍَّرطي     ًجىوىابي الشٍَّرط  
 

ا    فىاٍسأٍلوي عىًن اٍلًكتىابً  اًلدن  ًإذا رىأىٍيتى خى
 )جىوىابي الشٍَّرطً )             ( اٍلشٍَّرطي (

মঔন ঔাচরদতও শদঔতফ তাতও ফআচি ম্পতওন চচজ্ঞাা ওযতফ 

 
   অতত াতয।  শমভনঃ  اٍلميضىارًعي   ঈবততআ  جىوىابي اٍلشٍُّرطً   এফং  ًإذىا

 

 ًإذا تػيرىدُّ ًإلى قىًلٍيلو    تػىٍقنىعي 
 )الشٍَّرطً  جىوىابي )           ( اٍلشٍَّرطي (         

মচদ তুচভ তল্প রাকাভ িাতনা তাতর তা ীচভত 
 

চনতনাি শক্ষত্রগুতরাতত এয ূতফন جواب الشرط   ফত। ؼى  
মচদ তুচভ চযেভ ওয া চনচশ্চত।  ٍدتى فىالنَّجىاحي مىٍضميٍوفه ًإذا اٍجتػىهى  

১) মচদ চাফু াতন 
নাভপ্রধান ফাওয । 

এফং মঔন অভায ফোযা অভায ম্পতওন 
চচজ্ঞাা ওতয অচভ শতা চনওতিআ  

  قىرًٍيبه سىأىلىكى ًعبىاًدم عىنّْ فىًإِّنٍّْ  اكىًإذ
এফং মচদ তুচভ াচভদতও শদঔ তাতও 
পতযয ভ ম্পতওন চচজ্ঞাা ওযতফ  

ا فىاٍسأىٍلوي عىٍن مىٍوًعًد  اًمدن ًإذا رىأىٍيتى حى
 اٍلسَّفىرً 

 
২) মচদ চাাফু াতন 
অতদ, চনতলধ ফা প্রশ্ন 
। মচদ তুচভ শযাকীতও খুভন্ত শদঔ তঔন তাতও 

ডাওতফ না।  
 ًإذىا كىجىٍدتى اٍلمىرًٍيضى نىاًئمنا فىلى تىٍدعيوي 

মচদ শফরারতও শদচঔ তাতর তাতও চও ফরফ 
?  

الن فىمىاذىا أقػيٍوؿي لىوي؟ ًإذىا رىأىٍيتي   ًبلى

 

ততফ তনও ভ  ًجىوىابي الشٍَّرط অতক অতত াতয। শমভনঃ  ًإف نًَّسينىاتػيؤىاًخٍذنىا  بػَّنىا الى   رى  
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১৯৮।  ٍلىو  এয ফযফায  

তব্দয থন   لىوٍ   ‘ মচদ’। তীততয দুচি ংখচিত চিা মায এওচিয ওাযতণ নযচি ংখচিত চন 

এরু শফাছাতত  মচদ তুচভ চযেভ ওযতত  لىٍو ًإٍجتػىهىٍدتى لىنىجىٍحتى   ফযফহৃত  । শমভনঃ  لىوٍ  
তাতর া ওযতত। এঔাতন,  
 

َجْحتَ نَ   َلوْ  ِإْجتَ َهْدتَ  
 حىٍرؼي شىٍرطو غىيػٍري جىازًـو  ًفٍعلي الشٍَّرطً  جىوىابي الشٍَّرطً 

 
এফং মচদ তুচভ ওওন ওচঠন হৃদতয তত তাতর 
তাযা শতাভায শথতও দূতয তয শমত  

نفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى    كىلىٍو كينتى فىظِّا غىًليظى اٍلقىٍلًب الى

এফং মচদ অিা ঘাআততন শতাভাতদয অিা এও 
ঈম্মা ফানাততন  

ةن   كىلىٍو شىاءى اللَّػوي ْلىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى
এফং মচদ শিা অিা চবন্ন নয ওাতযা শথতও ত 
তাতত তনও দফচযতয শতত  

فنا    كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعنًد غىرٍيً  اللَّػًو لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتلى
ًثرين   ا  كى

 

চাাফ তায শুরুতত শন। ততফ না শফাধও তর  ؿى     শনতফ না। ؿى  
মচদ অচভ এিা শুনতাভ চওঙুআ ফরতাভ না   ا مىا قػيٍلتي شىٍيءن ٍعتي ىىذى  لىٍو ْسًى
মচদ তাযা শতাভাতদয াতথ শফয ত শতাভাতদয তে 
ঙাড়া চওঙুআ ফাড়াত না  

بىاالن   خىرى  لىوٍ   جيوا ًفيكيم مَّا زىاديككيٍم ًإالَّ خى
এফং মচদ অি ঘাআততন তাযা যস্পয মুদ্ধ ওযত না  كىلىٍو شىاءى اللَّػوي مىا اقػٍتىتػىليوا 
 

১৯৯।  لىٍوالى – (মচদ না) তব্দয ফযফায 

শওান চওঙু থাওায চনয শওান এওিা খিনা খতি চন ,এরু থন প্রওাতয শক্ষতত্র   لىٍوالى ফযফহৃত । 

শমভনঃ   االىٍرضي  كىتً لى َلىى لىٍوالى الشٍَّمسي   মচদ ূমন না থাতও তাতর ৃচথফী ধ্বং ত শমত। 
এঔাতন لىٍوالى  جىوىبي     তচ্ছ   االىٍرضي  تً لى كلى َلىى  ভুফতাদা  – الشٍَّمسي   

এফং মচদ অিা তাতদয চনয এওিা ভ চরতঔ না 
যাঔততন ফযআ দুচনা তাতদয াচস্ত চদততন  

بػىهيٍم ًح ال ءى لىعىذَّ نٍػيىاكىلىٍوالى أىف كىتىبى اللَّػوي عىلىٍيًهمي اْلٍىلى  دُّ

অনায ারনওতনায ক্ষ শথতও ূফন চদ্ধান্ত এফং এওচি 
ওার চনচদনষ্ট না থাওতর াচস্ত ফযম্ভাফী ত শমত।   

بػىقىٍت ًمن رَّ   كىلىٍوالى  بّْكى لىكىافى ًلزىامنا كىأىجىله   كىًلمىةه سى
 مُّسىمِّى
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 ؿى  তচ্ছ চিাপ্রধান ফাওয এফং তীতওাতরয। মচদ না শফাধও  ততফ তঔন جىوىبي لىٍوالى 

ঈকনচি অত না। শমভনঃ  
যীক্ষা না থাওতর অচ অচভ ঈচস্থত তাভ না  لىٍوالى ااًلٍخًتبىاري مىا حىضىٍرتي اليػىٍوـى   
অিা না ঘাআতর অভযা ভুচরভ তাভ না    لىٍوالى شىاءى اللي مىا كينَّا ًمنى اٍلمٍسًلًمٍيى 
 
ভুফতাদায চযফততন নাভপ্রধান ফাওয অতত াতয,  
অফাা কযভ না তর শরওঘাতয ঈচস্থত তাভ  ٍميحىاضىرىةى لىٍوالى اىفَّ اْلىوَّ حىاره ْلىىضىٍرتي ال 
মচদ অচভ ুস্থ না তাভ শতাভায াতথ পতয শমতাভ   انًَّن مىرًٍيضه لىسىافػىٍرتي مىعىكى لىٍوالى  
 

২০০।  ٍكىلىو এয ফযফায। 

তব্দয থন  كىلىو   “ মচদ”। এযয চিা তীতওাতরয তফ।    
এআ ফআচি ি ওয মচদ শিা দাভী  ًاين ىذا الكتابى كىلىٍو كىافى غىالً ًاٍشتى 
যীক্ষা ঈচস্থত  মচদ তুচভ ুস্থ   امىرًيضن  كيٍنتى ٍحضيًر ااًلٍمًتحىافى كىلىٍو  اي 
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২০১।  اىدىكىاتي الشٍَّرًط اْلٍىازًمىةي তনফাঘও ফয/ব্দ মা চিাতও ভাজু্জভ ওতয 
চওঙু তনফাঘও ব্দ অতঙ মা চিায ূতফন ফত তাাঁতও ভাজু্জভ ওতয। শমভনঃ 
 َاَدَواُت الشَّْرطِ   َجَواُب الشَّْرطِ +   اْلشَّْرطُ  
মচদ তুচভ মা অচভ মাফ   ًْإْف تىْذىىْب أىْذىىب মচদ  ًٍإف 
ুতযাং শম নু চযভান বাতরা ওযতফ 
তা শদঔতত াতফ  

يػٍرنا يػىرىهي فىمىْن   مىنٍ  শম চওনা يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى

এফং মা চওঙু বাতরা শতাভযা ওয 
অিা তা চাতনন  

 مىا মা চওনা كى مىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خىرٍيو يػىٍعلىٍموي الل 

মঔনআ তুচভ পয ওযতফ অচভ ওযফ   ْمىَتى تيسىاًفْر أيسىاًفر মঔনআ  مىَّتى 
শমঔাতনআ তুচভ থাওতফ অচভ থাওফ   ْاْينى تىْسكيْن أىْسكين শমঔাতনআ  اٍينى 
শম ফআ-আ অচভ রাআতব্রযীতত াআ তা 
ড়ফ  

 اىمُّ  শমচি اىمَّ ًكتىابو أىًجْد ًف اْلمىْكتىبىًة أىقػْرىْأهي 

তুচভ মাআ ফর অভযা শতাভাতও  
তযান ওযফ  

ا تػىقيْل نيصىدِّْقكى  ا  মাআ শাও مىْهمى  مىٍهمى

 

  এয চিাতদয ওার। طً جىوىابي الشَّرٍ      الشٍَّرطً 

ঈব চিাআ   ٍكىًاٍف تػىعيٍوديٍكا نػىعيدٍ    ميضىارًع 
 এফং মচদ শতাভযা চপতয অ অভযা চপতয অফ 

ঈব চিাআ  مىاضي  كىًإٍف عيٍدتيٍ عيٍدنىا 
 এফং মচদ শতাভযা চপতয অ অভযা চপতয অফ 

াতন চিা ভাচদ এফং চাাফ চিা ভুদাচয  ٍرثًوً  مىٍن كىافى ييرًيدي  حىٍرثى االىًخرىًة نىزًٍدلىوي ًح حى
 শম শওঈ অচঔযাততয পরন ঘা অভযা তায পরন ফাচড়ত শদফ 

াতন  চিা ভুদাচয  চাাফ চিা ভাচদ  ًلىةى القىٍدًر إ ـى ًمٍن ذىٍنًبوً ااننا كى ٍٚمى مىٍن يػىقيٍم لىيػٍ  ٍحًتسىابنا غيًفرى لىوي ما تػىقىدَّ
 শম শওঈ ওদতযয যাতত দাাঁড়া আভান  অা চনত তায ুতফনয গুনা 

ভাপ ওযা তফ  
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গুতরা চনতনাি শক্ষত্রগুতরাতত جىوىابه   গ্রণ ওতয এফং শতক্ষতত্র ভুদাচয ভাজু্জভ তফনা।  ؼى  
মঔন  اٍجتػىهىٍدتى فىالنَّجىاحي مىٍضميٍوفه  اًإذ নাভপ্রধান ফাওয  جىوىابي الشٍَّرطً  

মচদ তুচভ ওতঠায চযেভ ওয তাতর চনশ্চআ া 
ওযতফ 

মচদ ا فىاٍسأىٍلوي عىٍن مىٍوًعًد اٍلسَّفىرً    অতদ ,চনতলধ ফা প্রশ্ন   جىوىابي الشٍَّرطً   اًمدن  ًإذا رىأىٍيتى حى
 এফং মচদ তুচভ াচভদতও শদঔ তাতও পতযয ভ 

ম্পতওন চচজ্ঞাা ওযতফ 

মচদ মাচভদ চিা ।  جىوىابي الشىرطً   عىسىى, سى ليٍ      
আতযাচদ র মাচভদ চিা মাতদয ভুদাচয  অভয নাআ।   

 مىٍن غىشَّنىا فػىلىٍيسىا ًمنَّا
শম শধাওা শদ শ অভাতদয ন্তবুনি ন 

মচদ এয চিায ূতফন  جىوىابي الشىرطً    كى رىسيٍولىوي قػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظٍيمىا كى مىٍن ييًطًع اللى  থাতও। قىدٍ  
 এফং শম অিা  তায যুরতও নুযণ ওযতফ শ 

ফযআ ভা াপরয চনন ওযতফ  

মচদ এয চিায ুতফন নাতফাধও  جىوىابي الشىرطً      مىا 

থাতও। 
 كيًن الظُّريٍكؼي فىمىا أىٍكًذبي مىٍهمىا تى 
ফস্থা মাআ শাও না শওন অচভ চভথযা ফচর না 

মচদ এয চিায ূতফন  جىوىابي الشىرطً    سىاًفري ًإٍف تيسىاًفٍر فىسىأي  থাতও। سى  
 তুচভ পয ওযতর অচভ ওযফ  

মচদ এয চিায ূতফন  جىوىابي الشىرطً   كىًاٍف ًخٍفتيم عىلىٍيةن فىسىٍوؼى يػيٍغًنٍيكيٍم اللي ًمٍن فىٍضًلًو  থাতও। سىٍوؼى  
 ًإٍف شىاءى 

 এফং মচদ তুচভ দাচযদ্রতায ব ওয অিা শতাভাতও 
তায নুগ্রত ধনী ওযতফন মচদ চতচন ঘান  

মচদ এয চিায ূতফন  ابي الشىرطً جىوى   ًإمَّىا  ًح اِلرًض مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىرٍيً نػىٍفسو اىٍك فىسىادو  থাতও।  كى
يػٍعنا  فىكىأىٕمَّىا قػىتىلى النَّاسى ُجًى

 শম শওঈ প্রাতণয চফচনভত প্রাণ থফাৃচথফীতত নথন 
ৃচষ্ট ওযা ঙাড়া ওাঈতও তযা ওতয শ শমন ফ 
ভানুলতওআ তযা ওতয। 

 

ঈতযাি শক্ষত্রগুতরা ভতন যাঔায চনয, 
يَّةه  طىلىًبيَّةه  كى ًِبىاًمدو  كى ِبىا كى لىنٍ  كى ًبقىدٍ  كى التػٍَّنًقٍيسً   ًإْسًٍ
   لىٍيسى ، عىسىى    س ، سىٍوؼى 
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ধযা-২১ (চিাতদয চফচবন্ন কঠন)  

২০২।  ٍاٍلميجىرَّد এফং  اٍلمىزًٍيدي 
শমওর চিাদ শওফর চিাভূর িাযা কচঠত তাতদয   يجىرَّدي

ফতর। শমভনঃ  امل    ذىىىبى ,  زىٍلزىؿى  
আতযাচদ ।  শমওর চিাদ চিাভূতরয াতথ চফচবন্ন ঈকন শমাক ত কচঠত  তাতদয শও 
زًٍيدي 

ى
 আতযাচদ।   تػىعىارىؼى ,  تىكىلَّمى ,  جىاىىدى ,  اىْسلىمى ,  صىبَّحى   ফতর।  শমভনঃ امل

২০৩। চিাতদয চফচবন্ন কঠন  
 مُ سْ إِ 
لوْ عُ فْ مَ الْ   

لاعِ فَ الْ  مُ سْ إِ  رُ دَ صْ مَ الْ    
 َاْمر  

عُ ارِ ضَ مُ الْ  ياضِ مَ الْ    নং 

 II فػىعَّلى  يػيفىعّْلي  فػىعّْلٍ  تػىٍفًعٍيله  ميفىعّْله  ميفىعَّله 

بَّحه سى مي  بّْحه سى مي   ًبٍيحه سٍ تى   بّْحٍ سى   بّْحي سى يي   بَّحى سى    ঈদাঃ 

ٍفًعلي يػي  أىٍفًعلٍ  اًفٍػعىاؿه  ميٍفًعله  ميٍفعىله   III أىفٍػعىلى  

ـه اً  ٍسًلمه مي  ٍسلىمه مي   ঈদাঃ أىٍسلىمى  ييٍسًلمي  أىٍسًلمٍ  ٍسلى

ًفعىاؿه  -ميفىاعىلىةه  ميفىاًعله  ميفىاعىله   IV فىاعىلى  يػيفىاًعلي  فىاًعلٍ  

اىىده  اًىده  َمي ادىةه  َمي اىى  ঈদাঃ جىاىىدى  ٗميىاًىدي  جىاًىدٍ  َمي

لٍ تػىفىعَّ  تػىفىعُّله  ميتػىفىعّْله  ميتػىفىعَّله   V تػىفىعَّلى  يػىتػىفىعَّلي  

كىلَّمه ميتى  كىلّْمه ميتى   كىلُّمه تى    ঈদাঃ تىكىلَّمى  يػىتىكىلَّمي  تىكىلَّمٍ  

 VI تػىفىاعىلى  يػىتػىفىاعىلي  تػىفىاعىلٍ  تػىفىاعيله  ميتػىفىاًعله  ميتػىفىاعىله 

 ঈদাঃ تػىعىارىؼى  يػىتػىعىارىؼي  تػىعىارىؼٍ  تػىعىاريؼه  ميتػىعىاًرؼه  ميتػىعىارىؼه 

ٍنًفعىاؿه اً  مينػٍفىًعله  - نٍػفىًعلٍ إً    VII اًنٍػفىعىلى  يػىنػٍفىًعلي  

به  مينػٍقىًلبه    ঈদাঃ نٍػقىلىبى ا يػىنػٍقىًلبي  إنٍػقىًلبٍ  إٍنًقلى

فٍػتىًعلٍ إً   اًٍفًتعىاؿه  ميٍفتىًعله  ميٍفتػىعىله   VIII اًفٍػتػىعىلى  يػىٍفتىًعلي  

ؼه  ِميٍتىًلفه  ِميٍتػىلىفه   ঈদাঃ ًاٍختػىلىفى  ٙمىٍتىًلفي  ًاٍختىًلفٍ  ًاٍخًتلى

فٍػعىلَّ إً    اًٍفًعلىؿه  ميٍفعىلّّ  -  IX اًفٍػعىلَّ  يػىٍفعىلُّ  

 ঈদাঃ ًإٍحىرَّ  ٘مىٍمىرُّ  ًإٍحىرَّ  ًإحًٍراره  ُميٍمىرّّ  

ٍستػىٍفًعلٍ إً  ًاٍسًتٍفعىاؿه  ميٍستػىٍفًعله  ميٍستػىٍفعىله   X ًاٍستػىٍفعىلى  يىٍستػىٍفًعلي  

 ঈদাঃ ًاٍستػىٍغفىرى  تػىٍغًفري يىسٍ  ًاٍستػىٍغًفرٍ  ًاٍسًتٍغفىاره  ميٍستػىٍغًفره  ميٍستػىٍغفىره 
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রক্ষনীঃ 
১। চতন ক্ষয চফচষ্ট চিাতও ًثي  ফতর। الرُّبىاًعيُّ    ঘায ক্ষয চফচষ্ট চিাতও  الثُّلى
২।   ُّالرُّبىاًعي চিায   ٍعي اًر ضى مي ال  শ চদত শুরু ফাওী ফ শক্ষতত্র মফয চদত শুরু।  
৩।  ٍياضً مى ال  এয প্রথভ ক্ষতয াভচা থাওতর  ٍعي اًر ضى مي ال  শত তা ফাদ মাতফ।  
৪।  اًفػٍعىلَّ  ,تػىفىاعىلى  ,تػىفىعَّلى  এআ চতনিায ভুদাযীতত     এয ঈয মফয ফাওী ফ শক্ষতত্র শময। ع  
[ভতন যাঔায চনযঃ ওথা ফতর  تىكىلَّمى  শঘনা মা  تػىعىارىؼى  রার চভাতও  ًَّإٍحىر ]  

৫।  ٍعي اًر ضى مي ال  এয ২ ক্ষতয াযাওাত থাওতর অভতয  ًإ অনতত  না।  

৬।  ًثي      এয চনচদনষ্ট শওান কঠন নাআ ফযং চফচবন্ন যওভ তত াতয اٍلمىٍصدىري  চিায   الثُّلى

চওন্তু ফাওী ফ শক্ষতত্র চনচদনষ্ট কঠন অতঙ।  
৭।   ٍعي اًر ضى مي ال  শথতও  ًلاعً فى الٍ  مي سٍ إ  ওযতত াযপু ভুদাযীতও  ـي িাযা চযফতনন ওযতত ।  

৮।   ًلعً افى الٍ  مي سٍ إ  শথতও  ًؿوٍ عي فٍ مى الٍ  مي سٍ إ  ওযতত তর  ع এয ঈয শমযতও মফয ওযতরআ ।  
 
চফ দ্রঃ ওভনও চিায  ًؿوٍ عي فٍ مى الٍ  مي سٍ إ  নাআ।  
 
 
িভানুাতয চিায কঠনগুতরা ভতন যাঔায চনযঃ 
শ অিায প্রংা ওতয  صىبَّحى   ভুচরভ   أىٍسلىمى  । এযয শ চচাতদয  جىاىىدى ফযাাতয 

ওথা ফতর  تىكىلَّمى এফং চঘনতত াতয  تػىعىارىؼى  অর ংগ্রাভ  إنٍػقىلىبى চও চচচনল। চওন্তু শ 

ভততবদ  ًاٍختػىلىفى শদতঔ যাতক রার ত মা  ًَّإٍحىر তয অফায ক্ষভা ঘা  ًاٍستػىٍغفىرى 
 
 
 

 
 
 
 

www.eelm.weebly.com



184 
 

২০৪। Form II  فػىعَّلى 
 

ل وْ عُ فْ مَ الْ  مُ سْ إِ   
 مُ سْ إِ 
لاعِ فَ الْ   

رُ دَ صْ مَ الْ   
 َاْمر  

عُ ارِ ضَ مُ الْ  ياضِ مَ الْ    
থন 

  فػىعَّلى  يػيفىعّْلي  فػىعّْلٍ  تػىٍفًعٍيله  ميفىعّْله  ميفىعَّله 

بَّحه سى مي  بّْحه سى مي   ًبٍيحه سٍ تى   بّْحٍ سى   بّْحي سى يي   بَّحى سى    ভচভাচিত ওযা 

 াচস্ত শদা عىذَّبى  يػيعىذّْبي  عىذّْبٍ  تػىٍعًذيبه  ميعىذّْبه  ميعىذَّبه 

 চযফতনন ওযা بىدَّؿى  يػيبىدّْؿي  بىدّْؿٍ  تػىٍبًدٍيله  ميبىدّْؿه  ميبىدَّؿه 

ـي  حىرّْـٍ  َتىٍرًٍيه  ُميىرّْـه  ُميىرَّـه   চনতলধাজ্ঞা ওযা حىرَّـى  ٘ميىرّْ

 চক্ষা শদা دىرَّسى  ييدىرّْسي  دىرّْسٍ  تىٍدرًٍيسه  ميدىرّْسه  ميدىرَّسه 

  তওন ওযা نػىبَّوى  يػينىبّْوي  نػىبّْوٍ  تػىٍنًبيػٍوه  مينىبّْوه  مينىبَّوه 

لَّغه ميبػى   প্রঘায ওযা بػىلَّغى  يػيبػىلّْغي  بػىلّْغٍ  تػىٍبًلٍيغه  ميبػىلّْغه  

 ফণননা ওযা حىدَّثى  ٘ميىدّْثي  حىدّْثٍ  َتىًٍدٍيثه  ُميىدّْسه  ُميىدَّسه 

 প্রাধানয শদা فىضَّلى  يػيفىضّْلي  فىضّْلٍ  تػىٍفضٍيله  ميفىضّْله  ميفىضَّله 

رَّـه كى مي  ـي  كىرّْـٍ  تىٍكرًٍيه  ميقىرّْـه    ম্মান ওযা كىرَّـى  ييكىرّْ

  ুংফাদ শদা بىشَّرى  يػيبىشّْري  بىشّْرٍ  تػىٍبًشيػٍره  ميبىشّْره  ميبىشَّره 

ٍ  تػىٍبًيٍيه  ميبػىيّْيه  ميبػىيَّه  ي  بػىيّْ ى  يػيبػىيّْ   স্পষ্ট ওযা بػىيَّ

  চজ্জত ওযা زىيَّنى  يػيزىيّْني  زىيّْنٍ  تػىٍزًيٍيه      ميزىيّْنه  ميزىيَّنه 

ره  ميسىخّْره  ميسىخَّره    চনন্ত্রন ওযা سىخَّرى  ييسىخّْري  سىخّْرٍ  َتىًٍسيػٍ

   তয ফরা صىدَّؽى  ييصىدّْؽي  صىدّْؽٍ  تىٍصًديقه  ميصىدّْؽه  ميصىدَّؽه 

ـه  ـه  ميقىدَّ ـٍ  تىقػًٍدٍيه  ميقىدّْ ـي  قىدّْ ـى  يػيقىدّْ   াভতন াঠাতনা قىدَّ

  চভথযা ফরা كىذَّبى  ييكىذّْبي  كىذّْبٍ  تىٍكًذٍيبه  ميكىذّْبه  ميكىذَّبه 

ءه  ءه  مينىبَّ   ংফাদ শদা نػىبَّأى  يػينىبّْئي  نػىبّْئٍ  تػىٍنًبٍءه  مينىبّْ

  ফতীনন ওযা نػىزَّؿى  يػينػىزّْؿي  نػىزّْؿٍ  تػىٍنزًٍيله  مينػىزّْؿه  مينػىزَّؿه 
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ا عىلَّميٍوا  ুং عىلَّمى  عىلَّمى

اتى عىلَّمى  عىلٍَّمنى   স্ত্রী عىلَّمىتٍ  

ا عىلٍَّمتيمٍ   ুং عىلٍَّمتى  عىلٍَّمتيمى

 َّ ا عىلٍَّمتي  স্ত্রী عىلٍَّمتً  عىلٍَّمتيمى

 ঈব عىلٍَّمتي   عىلٍَّمنىا

 

 
 ফতনভান ওাতরয চিা  اٍلميضىارًعي 

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং يػيعىلّْمي  يػيعىلّْمىافً  يػيعىلّْميٍوفى 

عىلٍّْمنى يػي  مىافً تػيعىلّْ    স্ত্রী تػيعىلّْمي  

 ুং تػيعىلّْمي  تػيعىلّْمىافً  تػيعىلّْميٍوفى 

 স্ত্রী تػيعىلًّْمٍيى  تػيعىلّْمىافً  تػيعىلٍّْمنى 

 ঈব ايعىلّْمي   نػيعىلّْمي 
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২০৫। ওাতচয ফযাওতা  তীব্রতা শফাছাতত  فػىعَّلى কঠতনয ফযফায 

ফযাওতা াধাযন 

ٍجًرـي اىٍ قػىتَّ 
ي
ٍجًرـي رىجيلن  يىوً القىرٍ  لى لى امل

ي
 قػىتىلى امل

ন্ত্রাী গ্রাভফাচতও ফযাওবাতফ তযা ওযতরা  ন্ত্রাী এওিা শরাও তযা ওযতরা  

 دَّ الرىجيلي مىالىوي عى  دَّدى الرىجيلي مىالىوي عى 
শরাওচি ফাযফায তায ম্পদ গুনতরা  শরাওচি তায ম্পদ গুনতরা  

 

 
 

তীব্রতা  াধাযন 

 تي الكيٍوبى كىسىرٍ  كىسٍَّرتي الكيٍوبى 
অচভ ওাচি ঔন্ড ঔন্ড ওতয বাগরাভ।   অচভ ওরভচি শবতঙ্গচঙরাভ।   

 ٍعتي اْلىبىلى طى قى   ٍعتي اْلىبىلى طَّ قى 
অচভ যচচি িুওযা িুওযা ওতয শওতিচঙরাভ।   অচভ যচচি শওতিচঙরাভ।    

 

শনািঃ  ফযাওতা শফাছাতনায শক্ষতত্র চিায ওভন ফহুফঘন ফা এওফঘন । চওন্তু তীব্রতা শফাছাতত 
এওফঘতনআ চতব্রবাতফ ওযা শফাছা।  
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২০৬। Form III  اىفػٍعىلى 
 

 مُ سْ إِ 
ل وْ عُ فْ مَ الْ   

 مُ سْ إِ 
لاعِ فَ الْ   

رُ دَ صْ مَ الْ   
 َاْمر  

عُ ارِ ضَ مُ الْ  ياضِ مَ الْ    
থন 

  أىفػٍعىلى  يػيٍفًعلي  أىٍفًعلٍ  اًفػٍعىاؿه  ميٍفًعله  ميٍفعىله 

 শফয ওযা اىٍخرىجى  ٙميٍرًجي  أىٍخرًجٍ  جه ا ٍخرى اً  جه ًر ِميٍ  رىجه ِميٍ 

 ঘাা أىرىادى  ييرًٍيدي  دٍ رً أى  رىادىةه اً  ٍرًيده مي  ٍراىده مي 

    চানাতনা أٍدرىل ٍدرًم يي  ٍدرً أى  إٍدرىاءه  ميٍدرو  ميٍدرن 

  ধ্বং ওযা أىٍىلىكى  يػيٍهًلكي  ٍىًلكٍ أى  ؾه ٍىلى اً  كه ٍهلً مي  ٍهلىكه مي 

  শদঔা أىٍبصىرى  يػيٍبًصري  أىٍبًصرٍ  ٍبصىاره اً  ٍبًصره مي  ٍبصىره مي 

  বাতরা ওযা أىٍحسىنى  ٘ميًٍسني  أىٍحًسنٍ  ٍحسىافه اً  ًسنه ُميٍ  سىنه ُميٍ 

ٍدخىله مي  ٍدًخله مي   ٍدخىاؿه اً     প্রতফ ওযাতনা أىٍدخىلى  ييٍدًخلي  أىٍدًخلٍ  

  চপযাতনা أىٍرجىعى  يػيٍرًجعي  أىٍرًجعٍ  ٍرجىاعه اً  ٍرًجعه مي  ٍرجىعه مي 

  াঠাতনা أىٍرسىلى  ٍرًسلي يػي  أىٍرًسلٍ  ٍرسىاؿه اً  ٍرًسله مي  ٍرسىله مي 

  ঘ ওযা أىٍسرىؼى  ييٍسًرؼي  أىٍسًرؼٍ  ٍسرىاؼه اً  ٍسًرؼه مي  ٍسرىؼه مي 

ـه اً  ٍسًلمه مي  ٍسلىمه مي    অত্মভনন أىٍسلىمى  ييٍسًلمي  أىٍسًلمٍ  ٍسلى

  চযও ওযা أىٍشرىؾى  ييٍشرًؾي  أىٍشرًؾٍ  ٍشرىاؾه اً  ٍشرًؾه مي  ٍشرىؾه مي 

حه اً  ٍصًلحه مي  ٍصلىحه مي   ংতাধন ওযা أىٍصلىحى  ييٍصًلحي  ًلحٍ أىصٍ  ٍصلى

  খুতয মাা أىٍعرىضى  يػيٍعًرضي  أىٍعًرضٍ  ٍعرىاضه اً  ٍعًرضه مي  ٍعرىضه مي 

  ডুচফত শদা أىٍغرىؽى  يػيٍغرًؽي  أىٍغرًؽٍ  ٍغرىاؽه اً  ٍغرًؽه مي  ٍغرىؽه مي 

  চফৃঙ্খরা ওযা أىٍفسىدى  يػيٍفًسدي  أىٍفًسدٍ  ٍفسىاده اً  ٍفًسده مي  ٍفسىده مي 

حه اً  ٍفًلحه مي  ٍفلىحه مي    পর া أىفػٍلىحى  يػيٍفًلحي  أىٍفًلحٍ  ٍفلى

  চন্মাতনা أىنٍػبىتى  يػيٍنًبتي  أىٍنًبتٍ  نٍػبىاته اً  ٍنًبته مي  ٍنبىته مي 

اره اً  ٍنًذره مي  ٍنذىره مي    তওন ওযা أىٍنذىرى  يػيٍنًذري  أىٍنًذرٍ  ٍنذى
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ٍخرىجىااى  اىٍخرىجيٍوا  ুং اىٍخرىجى  

تى  اىٍخرىٍجنى  ااىٍخرىجى  স্ত্রী اىٍخرىجىتٍ  

 ুং اىٍخرىٍجتى  اىٍخرىٍجتيمىا اىٍخرىٍجتيمٍ 

 َّ  স্ত্রী اىٍخرىٍجتً  اىٍخرىٍجتيمىا اىٍخرىٍجتي

 ঈব اىٍخرىٍجتي   اىٍخرىٍجنىا

 

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা  اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং ٙميٍرًجي  ٙميٍرًجىافً  ٙميٍرىجيٍوفى 

 স্ত্রী َتيٍرًجي  َتيٍرًجىافً  ٙميٍرًٍجنى 

 ুং َتيٍرًجي  َتيٍرًجىافً  َتيٍرًجيٍوفى 

 স্ত্রী َتيٍرًًجٍيى  َتيٍرًجىافً  َتيٍرًٍجنى 

 ঈব ايٍخرًجي   ٔميٍرًجي 
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২০৭। ওভনও চিাতও ওভনও চিা রুান্তয 
 
 ফাতফ চযণত ওতয ওভনও চিাতও ওভনও চিাতত রুান্তয ওযা মা। اىفػٍعىلى  এফং فػىعَّلى 

শমভনঃ  
ওভনও ওভনও  

 শ নাভতরা   نػىزىؿى    السَّيَّارةً  نى تي مً نػىزىلٍ  نػىزٍَّلتي الطٍّْفلى 

  শ নাভাতরা চশুচিতও নাচভতচঙরাভ  কাচড় শথতও নাভরাভ   نػىزَّؿى 

 শ ফতরা   جىلىسى   جىلىٍستي ىينىا ٍجلىٍستي الطٍّْفلى ًِبىاًنًب أ

  শ ফাতরা চশুচিতও াত ফচতচঙরাভ  এঔাতন ফতচঙরাভ   آىٍجلىسى 
 

২০৮। ওভনও চিাতও চিওভনও চিা রুান্তয 
ওভনও চিাতও  فػىعَّلى ফা  اىفػٍعىلى পতভন চনতর তা চিওভনও চিা ।  

চিওভনও ওভনও  
 শ চঔতরা    دىرىسى  سى حىاًمده القيٍرآفى دىرى  دىرَّسىًن حىاًمده القيٍرآفى 

 শ চঔাতরা  াচভদ অভাতও ওুযঅন চঔাতরা  াচভদ ওুযঅন চঔতরা   دىرَّسى 

بي اٍلميدىرّْسى اٍلقيٍرآفى  عى اٍلميدىرّْسي اٍلقيٍرآفى  اٍْسىعى الطُّلَّ عى  ْسًى  শ শুনতরা     ْسًى

 শ শুনাতরা  ঙাত্রযা চক্ষওচিতও ওুযঅন শুনাতরা চক্ষওচি ওুযঅন শুনতরা   اىٍْسىعى 

 

২০৯। اىرىل এয ফযফায 

থন শ শদঔাতরা।  এিা  اىرىل কঠতনয। এিা ভূরত اىفػٍعىلى    মায চিতী াভমাচি তুতর শনা  اىلاىرٍ  

ততঙ। এয ভুদাচয র এফং অতদ র ييرًل    । اىرً  
 اىًرِّن ىىذاى الًكتىابى  اىريٍكِّن ىىذاى الًكتىابى 

শতাভযা অভাতও এআ ফআচি শদঔা তুচভ অভাতও এআ ফআচি শদঔা  

 اىرًٍيًن ىىذاى الًكتىابى  اىرًيٍػنىًن ىىذاى الًكتىابى 
শতাভযা (তভত) অভাতও এআ ফআচি শদঔা তুচভ (তভত) অভাতও এআ ফআচি শদঔা  
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২১০। Form IV  فىاعىلى 
 

 مُ سْ إِ 
ل وْ عُ فْ مَ الْ   

 مُ سْ إِ 
لاعِ فَ الْ   

رُ دَ صْ مَ الْ   
 َاْمر  

عُ ارِ ضَ مُ الْ  ياضِ مَ الْ    
থন 

ًفعىاؿه  -ميفىاعىلىةه  ميفىاًعله  ميفىاعىله    فىاعىل يػيفىاًعلي  فىاًعلٍ  

ًعقىابه -ميعىاقػىبىةه  ميعىاًقبه  ميعىاقىبه   াচস্ত শদা عىاقىبى  يػيعىاًقبي  عىاًقبٍ  

ًخدىاعه -ِميىادىعةه  ِميىادًعه  ِميىادىعه   শধাওা শদা خىادىعى  ٙميىادًعي  خىادًعٍ  

ًبرىاؾه -بىارىكىةه مي  ميبىارًؾه  ميبىارىؾه   ফযওত শদা ؾى بىارى  يػيبىارًؾي  بىارًؾٍ  

ًجدىاؿه -َميىادىلىةه  َميىاًدؿه  َميىادىؿه  اًدؿٍ    ছকড়া ওযা جىادىؿى  ٗميىاًدؿي  جى

 ভ্রভণ ওযা سىافػىرى  ييسىاًفري  سىاًفرٍ  ميسىافػىرىةه  ميسىاًفره  ميسىافػىره 

 ওাচ ওযা لى عىامى  يػيعىاًملي  عىاًملٍ  ميعىامىلىةه  ميعىاًمله  ميعىامىله 

 মুদ্ধ ওযা حىارىبى  ٘ميىاًربي  حىاًربٍ  ُميىارىبىةه  ُميىاًربه  ُميىارىبه 

 চফরুদ্ধতা ওযা الىفى خى  ٙميىاًلفي  خىاًلفٍ  ِميىالىفىةه  ِميىاًلفه  ِميىالىفه 

 চফচঙন্ন া فىارىؽى  يػيفىارًؽي  فىارًؽٍ  ميفىارىقىةه  ميفىارًؽه  ميفىارىؽه 

 ভুতঔাভুচঔ া ابىلى قى  يػيقىاًبلي  قىاًبلٍ  ميقىابػىلىةه  ميقىاًبله  ميقىابىله 

 যাভন শদা شىاكىرى  ييشىاًكري  شىاًكرٍ  ميشىاكىرىةه  ميشىاًكره  ميشىاكىره 

 প্রচততমাকীতা سىابىقى  ييسىاًبقي  سىاًبقٍ  ميسىابػىقىةه  ميسىاًبقه  ميسىابىقه 
ওযা 

اىىده  اًىده  َمي اىىادىةه َميى  -ًجهىاده  َمي   শঘষ্টা ওযা جىاىىدى  ٗميىاًىدي  جىاًىدٍ  

  তযা ওযা قىاتىلى  يػيقىاًتلي  قىاًتلٍ  ميقىاتىالىةه  ميقىاًتله  ميقىاتىله 

اءه  مينىادو  مينىادنل   শডতও ফরা نىادىل يػينىاًدم نىادو  ًندى

  ভুনাতপচও ওযা نىافىقى  يػينىاًفقي  نىاًفقٍ  مينىافىاقىةه  مينىاًفقه  مينىافىقه 

  চচযত ওযা ىىاجىرى  يػيهىاًجري  ىىاًجرٍ  ميهىاجىرىةه  ميهىاًجره  ميهىاجىره 
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ٍكا ا جىاىىدي  ুং اىىدى جى  جىاىىدى

تى  جىاىىٍدفى  اجىاىىدى  স্ত্রী جىاىىدىتٍ  

 ুং جىاىىٍدتى  جىاىىٍدَتيىا جىاىىٍدتيٍ 

 স্ত্রী جىاىىٍدتً  جىاىىٍدَتيىا جىاىىٍدتينَّ 

ٍدنىا  ঈব جىاىىٍدتي   جىاىى

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

افً  ٗميىاًىديٍكفى   ুং ٗميىاًىدي  ٗميىاًىدى

افً  ٗميىاًىٍدفى   স্ত্রী َتيىاًىدي  َتيىاًىدى

افً  َتيىاًىديٍكفى   ুং َتيىاًىدي  َتيىاًىدى

افً  َتيىاًىٍدفى   স্ত্রী َتيىاًىًدٍينى  َتيىاًىدى

ًىدي ْميىا  ঈব ايجىاًىدي   
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২১১। Form V  تػىفىعَّلى 
 مُ سْ إِ 

ل وْ عُ فْ مَ الْ   
 مُ سْ إِ 
لاعِ فَ الْ   

رُ دَ صْ مَ الْ   
 َاْمر  

عُ ارِ ضَ مُ الْ  ياضِ مَ الْ    
থন 

  تػىفىعَّلى  يػىتػىفىعَّلي  تػىفىعَّلٍ  تػىفىعُّله  ميتػىفىعّْله  ميتػىفىعَّله 

  চঘন্তা ওযা تػىفىكَّرى  فىكَّري يػىتػى  تػىفىكَّرٍ  تػىفىكُّره  ميتػىفىكّْره  ره ميتػىفىكَّ 

  স্মযন ওযা *تىذىكَّرى  يػىتىذىكَّري  تىذىكَّرٍ  تىذىكُّره  ميتىذىكّْره  ره ميتىذىكَّ 

  বযা ওযা تػىوىكَّلى  يػىتػىوىكَّلي  تػىوىكَّلٍ  تػىوىكُّله  ميتػىوىكّْله  له ميتػىوىكَّ 

ه  ميتىبػىيَّه  ٍ  تػىبػىيُّه  ميتىبػىيّْ ي  تػىبػىيَّ ى  يػىتىبػىيَّ   ুস্পষ্ট ওযা تػىبػىيَّ

 ুতমাতকয تػىرىبَّصى  يػىتػىرىبَّصي  تػىرىبَّصٍ  تػىرىبُّصه  ميتػىرىبّْصه  صه ميتػىرىبَّ 
তক্ষা থাওা  

  ভুঔ খুচযত শনা *تػىوىَلَّ  يػىتػىوىَلَّ  تػىوىؿَّ  تػىوىؿ   ميتػىوىؿ   ميتػىوىؿِّ 

  ুনন ভাত্রা শনা تػىوىجَّ  يػىتػىوىجَّ  تػىوىؼَّ  تػىوىؼ   ميتػىوىؼ   ميتػىوىؼِّ 

كىلَّمه ميتى  كىلّْمه ميتى   كىلُّمه تى     ওথা ফরা تىكىلَّمى  يػىتىكىلَّمي  تىكىلَّمٍ  

عىلَّقه ميتػى  عىلّْقه ميتػى   عىلُّقه تػى   تػىعىلَّقي يػى  تػىعىلَّقٍ     ম্পওন যাঔা تػىعىلَّقى  

قىبَّله ميتػى  قىبّْله ميتػى   قىبُّله تػى   تػىقىبَّلي يػى  تػىقىبَّلٍ     গ্রন ওযা تػىقىبَّلى  

قىرَّبه ميتػى  به قىرّْ ميتػى   قىرُّبه تػى   تػىقىرَّبي يػى  تػىقىرَّبٍ     চনওিফতনী া تػىقىرَّبى  

طىهَّره ميتى  طىهّْره ميتى   طىهُّره تى   تىطىهَّري يػى  تىطىهَّرٍ     চফত্র া تىطىهَّرى  

فىرَّؽه ميتػى  فىرّْؽه ميتػى   فىرُّؽه تػى   فىرَّؽٍ تػى   تػىفىرَّؽي يػى    ৃথও া تػىفىرَّؽى  

زىكَّجه ميتػى  زىكّْجه ميتػى   زىكُّجه تػى   زىكَّجٍ تػى   تػىزىكَّجي يػى     চফফা ওযা تػىزىكَّجى  

قىلَّبه ميتػى  قىلّْبه ميتػى   قىلُّبه تػى   قىلَّبٍ تػى   تػىقىلَّبي يػى     চযফতনন া تػىقىلَّبى  

أىخَّره ميتى  أىخّْره ميتى   أىخُّره تى   أىخَّرٍ تى   تىأىخَّري يػى     শদচয ওযা تىأىخَّرى  
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং تىأىخَّرى  تىأىخَّرىا تىأىخَّريٍكا

اتىأىخَّرىتى  تىأىخٍَّرفى   স্ত্রী تىأىخَّرىتٍ  

 ুং تىأىخٍَّرتى  تىأىخٍَّرَتيىا تىأىخٍَّرتيٍ 

 স্ত্রী تىأىخٍَّرتً  تىأىخٍَّرَتيىا تىأىخٍَّرتينَّ 

 ঈব تىأىخٍَّرتي   تىأىخٍَّرنىا

 
 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ريٍكفى يػىتىأىخَّ  رىافً يػىتىأىخَّ   ري يػىتىأىخَّ    ুং 

ٍرفى يػىتىأىخَّ  رىافً تػىتىأىخَّ   ري تػىتىأىخَّ    স্ত্রী 

ريٍكفى تػىتىأىخَّ  رىافً تػىتىأىخَّ   ري تػىتىأىخَّ    ুং 

ٍرفى تػىتىأىخَّ  رىافً تػىتىأىخَّ   رًٍينى تػىتىأىخَّ    স্ত্রী 

ري نػىتىأىخَّ  ري اىتىأىخَّ     ঈব 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.eelm.weebly.com



194 
 

২১২। Form VI  تػىفىاعىلى 
 

 مُ سْ إِ 
ل وْ عُ فْ مَ الْ   

 مُ سْ إِ 
لاعِ فَ الْ   

رُ دَ صْ مَ الْ   
 َاْمر  

عُ ارِ ضَ مُ الْ  ياضِ مَ الْ    
থন 

  تػىفىاعىلى  يػىتػىفىاعىلي  تػىفىاعىلٍ  تػىفىاعيله  ميتػىفىاًعله  ميتػىفىاعىله 

 যস্পয تػىعىارىؼى  يػىتػىعىارىؼي  تػىعىارىؼٍ  ؼه تػىعىاري  ميتػىعىاًرؼه  ميتػىعىارىؼه 
চযচঘত া  

 প্রচততমাচকতা تػىنىافىسى  يػىتػىنىافىسي  تػىنىافىسٍ  سه تػىنىافي  ميتػىنىاًفسه  ميتػىنىافىسه 
ওযা  

  যাভন ওযা تىشىاكىرى  يػىتىشىاكىري  تىشىاكىرٍ  ره تىشىاكي  ميتىشىاًكره  ميتىشىاكىره 

 যস্পয تػىعىاكىفى  يػىتػىعىاكىفي  تػىعىاكىفٍ  فه تػىعىاكي  ميتػىعىاًكفه  ميتػىعىاكىفه 
াাময ওযা  

 যস্পয চংা َتىىاسىدى  يػىتىحىاسىدي  َتىىاسىدٍ  ده َتىىاسي  ميتىحىاًسده  ميتىحىاسىده 
ওযা  

  রতা ওযা تىكىاسىلى  يػىتىكىاسىلي  تىكىاسىلٍ  له تىكىاسي  ميتىكىاًسله  ميتىكىاسىله 

 যস্পয খৃনা تػىنىافػىرى  يػىتػىنىافػىري  تػىنىافػىرٍ  ره تػىنىافػي  ميتػىنىاًفره  ميتػىنىافػىره 
ওযা  
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং تػىنىافػىرى  تػىنىافػىرىا تػىنىافػىريٍكا

اتػىنىافػىٍرتى  تػىنىافػىٍرفى   স্ত্রী تػىنىافػىرىتٍ  

 ুং تػىنىافػىٍرتى  تػىنىافػىٍرَتيىا تػىنىافػىٍرتيٍ 

 স্ত্রী تػىنىافػىٍرتً  تػىنىافػىٍرَتيىا تػىنىافػىٍرتينَّ 

 ঈব تػىنىافػىٍرتي   تػىنىافػىٍرنىا

 
 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ريٍكفى يػىتػىنىافػى  ري يػىتػىنىافػى  يػىتػىنىافػىرىافً    ুং 

ٍرفى يػىتػىنىافػى  ري تػىتػىنىافػى  تػىتػىنىافػىرىافً    স্ত্রী 

ريٍكفى تػىتػىنىافػى  ري تػىتػىنىافػى  تػىتػىنىافػىرىافً    ুং 

ٍرفى تػىتػىنىافػى  رًٍينى تػىتػىنىافى  تػىتػىنىافػىرىافً    স্ত্রী 

ري نػىتػىنىافػى  ري اىتػىنىافػى     ঈব 
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২১৩। Form VII  اًنٍػفىعىلى 
 

 مُ سْ إِ 
ل وْ عُ فْ مَ الْ   

 مُ سْ إِ 
لاعِ فَ الْ   

رُ دَ صْ مَ الْ   
 َاْمر  

عُ ارِ ضَ مُ الْ  ياضِ مَ الْ    
থন 

نٍػفىًعلٍ إً  اًٍنًفعىاؿه  مينػٍفىًعله  -   اًنٍػفىعىلى  يػىنػٍفىًعلي  

به  مينػٍقىًلبه  -   চপতয মাা اًنٍػقىلىبى  يػىنػٍقىًلبي  اًنٍػقىًلبٍ  اًٍنًقلى

  শল ওযা اًنٍػتػىهىى يػىٍنتىًهي اًنٍػتىوً  اًٍنًتهىاءه  ميٍنتىوو  -

  ঘতর মাা إٍنصىرىؼى  يػىٍنصىًرؼي  إٍنصىًرؼٍ  إٍنًصرىاؼه  ميٍنصىًرؼه  -

به  مينػٍقىًلبه  -   ংগ্রাভ ওযা إنٍػقىلىبى  بي يػىنػٍقىلً  إنٍػقىًلبٍ  إٍنًقلى

ؽه  ميٍنطىًلقه  -   ঘতর মাা إٍنطىلىقى  يػىٍنطىًلقي  إٍنطىًلقٍ  إٍنًطلى

 ঔুতর মাা إٍنكىشىفى  يػىٍنكىًشفي  إٍنكىًشفٍ  إٍنًكشىاؼه  ميٍنكىًشفه  -

 অরাদা া إنٍػفىصىلى  يػىنػٍفىًصلي  إنٍػفىًصلٍ  إٍنًفصىاؿه  مينػٍفىًصله  -

  প্রফাচত া إنٍػفىجىرى  يػىنػٍفىًجري  ًجرٍ إنٍػفى  إٍنًفجىاره  مينػٍفىًجره  -

  এওাওী া إنٍػفىرىدى  يػىنػٍفىرًدي  إنٍػفىرًدٍ  إٍنًفرىاده  مينػٍفىرًده  -
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

اإنٍػفىرىدى  إنٍػفىرىديٍكا  ুং إنٍػفىرىدى  

اإنٍػفىرىٍدتى  إنٍػفىرىٍدفى   স্ত্রী إنٍػفىرىدىتٍ  

 ুং إنٍػفىرىٍدتى  إنٍػفىرىٍدَتيىا إنٍػفىرىٍدتيٍ 

 স্ত্রী إنٍػفىرىٍدتً  إنٍػفىرىٍدَتيىا إنٍػفىرىٍدتينَّ 

 ঈব إنٍػفىرىٍدتي   إنٍػفىرىٍدنىا

 
 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

فىرًديٍكفى يػىنػٍ   ুং يػىنػٍفىرًدي  يػىنػٍفىرىدىافً  

 স্ত্রী تػىنػٍفىرًدي  تػىنػٍفىرىدىافً  يػىنػٍفىرًٍدفى 

 ুং تػىنػٍفىرًدي  تػىنػٍفىرىدىافً  تػىنػٍفىرًديٍكفى 

 স্ত্রী تػىنػٍفىرًًدٍينى  تػىنػٍفىرىدىافً  تػىنػٍفىرًٍدفى 

 ঈব اىنٍػفىرًدي   نػىنػٍفىرًدي 
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২১৪। ভাপঈরুন চফচ মঔন পা’চর [ওভন মঔন ওতনা]  
ফাতফ  اًنٍػفىعىلى শত াধাযণত অভযা মাতও চিায ওভন ফতর চঘচন শিাআ ওতনা । শমভনঃ  

 مىٍفعيٍوؿه بًوً  তচ্ছ الكيٍوبى  এঔাতন ,(অচভ গ্লাচি বাগরাভ) كىسىٍرتي الكيٍوبى 
 فىاًعله  তচ্ছ الكيٍوبي    এঔাতন ,(গ্লাচি শবতঙ্গ শকর) اًٍنكىسىرى الكيٍوبي 
নুরুবাতফ,  

تىٍحتي البىابى فػى   (অচভ দযচাচি ঔুররাভ), এঔাতন  البىابى তচ্ছ  ًمىٍفعيٍوؿه بًو 
 فىاًعله  তচ্ছ البىابي  এঔাতন ,(দযচাচি ঔুতর শকর) اًنٍػفىتىحى البىابي 

২১৫।  اًنٍػفىعىلى ফাতফয ূতফন প্রশ্নূঘও  اى থাওতর াভমাতুর াচর ঈতঠ মা 
দযচাচি চও ঔুতর শকর?       اىاًنٍػفىتىحى البىابي  اىنٍػفىتىحى البىابي          ← 
কাচড়চি চও ঈতল্ট শকর?      اىاًنٍػقىلىبىًت السَّيَّارىةي  اىنٍػقىلىبىًت السَّيَّارىةي      ← 
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২১৬। Form VIII  اًفٍػتػىعىلى 
 

ِإْسُم 
 اْلَمْفُعْول 

ِإْسُم 
 اْلَفاِعل

 اْلَمْصَدرُ 
 َاْمر  

 اْلَماِضي اْلُمَضارِعُ 
থন 

ًإفػٍتىًعلٍ   اًٍفًتعىاؿه  ميٍفتىًعله  ميٍفتػىعىله    اًفػٍتػىعىلى  يػىٍفتىًعلي  

ؼه  ِميٍتىًلفه  ِميٍتػىلىفه    ভততবদ ওযা ًاٍختػىلىفى  ٙمىٍتىًلفي  ًاٍختىًلفٍ  ًاٍخًتلى

  নুযন ওযা اًتػَّبىعى * يػىتًَّبعي  اًتًَّبعٍ  اًتػّْبىاعه  ميتًَّبعه  ميتَّبىعه 

ذٍ  ًاَتّْىاذه  ميتًَّخذه  ميتَّخىذه    গ্রন ওযা ًاَتَّىذى  يػىتًَّخذي  ًاَتًَّ

  যক্ষা ওযা اًتػَّقىى يػىتًَّقي اًتَّقً  اًتػّْقىاءه  ميتَّقو  ميتَّقن 

 চভথযা যঘনা اًفػٍتػىرىل يػىٍفتىًم اًفػٍتىً  اًٍفًتىاءه  ميٍفتىو  ميٍفتػىرن 
ওযা  

اءه  ميٍهتىدو  ميٍهتىدن   চঠও থ ًاٍىتىدىل* يػىٍهتىًدم ًاٍىتىدً  ًاٍىًتدى
নুযন ওযা  

  শঔাচা اًبٍػتػىغىى يػىٍبتىًغي اًبٍػتىغً  اًٍبًتغىاءه  ميٍبتىغو  ميٍبتىغن 
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 

ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং ًاٍختػىلىفى  ًاٍختػىلىفىا ًاٍختػىلىفيٍوا

لىفىتىاًاٍختػى  ًاٍختػىلىٍفنى   স্ত্রী ًاٍختػىلىفىتٍ  

ا ًاٍختػىلىٍفتيمٍ   ুং ًاٍختػىلىٍفتى  ًاٍختػىلىٍفتيمى

 َّ ا ًاٍختػىلىٍفتي  স্ত্রী ًاٍختػىلىٍفتً  ًاٍختػىلىٍفتيمى

 ঈব ًاٍختػىلىٍفتي   ًاٍختػىلىٍفنىا

 
 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং ٙمىٍتىًلفي  ٙمىٍتىًلفىافً  ٙمىٍتىًلفيٍوفى 

 স্ত্রী َتىٍتىًلفي  َتىٍتىًلفافً  ٙمىٍتىًلٍفنى 

 ুং َتىٍتىًلفي  َتىٍتىًلفىافً  َتىٍتىًلفيٍوفى 

 স্ত্রী َتىٍتىًلًفٍيى  َتىٍتىًلفىافً  َتىٍتىًلٍفنى 

 ঈব اىٍختىًلفي   ٔمىٍتىًلفي 
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২১৭। ফাফ  :এয চযফতনন ت এয اًفػٍتػىعىلى  

 এয চযফতনন ওতওবাতফ তত াতয। শমভন: 
 
تَ َعلَ     فَ َعلَ  ِاف ْ

শ স্মযন ওযর   ذىكىرى  ًاٍذدىكىرى   ←ًاٍذتىكىرى মচদ ওাচরভা ؼ    د  ذ  ز 

তাতর د →     ت ভাতফ ওযা  زىحىمى  ًاٍزدىحىمى  ←ًاٍزَتىىمى 
দধমন ধযা    صىبػىرى  ًاٍصطىبػىرى  ←ًاٍصتىبػىرى মচদ ওাচরভা  ؼ  ط ض  ظ 

   তাতর     ص

ت  →   ط  
শ চানত   طىلىعى  لىعى ًاطَّ   ←ًاٍطتػىلىعى 
শ বুর ওযর   ظىلىمى  ًاٍظطىلىمى   ←ًاٍظتػىلىمى 
শ এও র    كىحىدى  ًاَتَّىدى  ←ًاٍكَتىىدى মচদ ওাচরভা  ؼ  ,  ك 

তাতর ك    كىقىى اًتٍػقىى   ←ًاٍكتػىقىى   শ বীত র ت  → 
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২১৮। Form IX  َّاًفٍػعىل 
 

ِإْسُم 
َمْفُعْول الْ   

ِإْسُم 
 اْلَفاِعل

 اْلَمْصَدرُ 
 َاْمر  

 اْلَماِضي اْلُمَضارِعُ 
থন 

ًإفػٍعىلَّ    اًٍفًعلىؿه  ميٍفعىلّّ  -   اًفػٍعىلَّ  يػىٍفعىلُّ  

  ফুচ া إٍخضىرَّ  ٙمىٍضىرُّ  ًاٍخضىرَّ  ًاٍخًضرىاره  ِميٍضىرّّ  -

  রুদ া إٍصفىرَّ  يىٍصفىرُّ  ًاٍصفىرَّ  ًاٍصًفرىاره  ميٍصفىرّّ  -

  াদা া إبٍػيىضَّ  يػىبػٍيىضُّ  اًبٍػيىضَّ  اًٍبًيضىاضه  ميبػٍيىضّّ  -

  ওাতরা া إٍسوىدَّ  وىدُّ يىسٍ  ًاٍسوىدَّ  ًاٍسًودىاده  ميٍسوىدّّ  -

  ধুরামুি া إٍغبػىرَّ  يػىٍغبػىرُّ  ًاٍغبػىرَّ  ًاٍغًبىاره  ميٍغبػىرّّ  -

  ফাাঁওা া وىجَّ إعٍ  يػىٍعوىجُّ  ًاٍعوىجَّ  ًاٍعوًجىاجه  ميٍعوىجّّ  -

  রার া ًإٍحىرَّ  ٘مىٍمىرُّ  ًإٍحىرَّ  ًإحًٍراره  ُميٍمىرّّ  
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يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং إٍخضىرَّ  إٍخضىرَّا إٍخضىرٍُّكا

ضىرَّتىاًاخٍ  ًاٍخضىرىٍرفى   স্ত্রী ًاٍخضىرَّتٍ  

 ুং ًاٍخضىرىٍرتى  ًاٍخضىرىٍرَتيىا ًاٍخضىرىٍرتيٍ 

 স্ত্রী ًاٍخضىرىٍرتً  ًاٍخضىرىٍرَتيىا ًاٍخضىرىٍرتينَّ 

 ঈব ًاٍخضىرىٍرتي   ًاٍخضىرىٍرنىا

 

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ضىرُّ ٙمىٍ  ٙمىٍضىرَّافً  ٙمىٍضىرٍُّكفى   ুং 

 স্ত্রী َتىٍضىرُّ  َتىٍضىرَّافً  ٙمىٍضىرًٍرفى 

 ুং َتىٍضىرُّ  َتىٍضىرَّافً  َتىٍضىرٍُّكفى 

 স্ত্রী َتىٍضىرٍّْينى  َتىٍضىرَّافً  َتىٍضىرًٍرفى 

 ঈব أىٍخضىرُّ   ٔمىٍضىرُّ 
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২১৯। Form X  ًاٍستػىٍفعىلى 
 

ِإْسُم 
 اْلَمْفُعْول 

ِإْسُم 
 اْلَفاِعل

 اْلَمْصَدرُ 
 َاْمر  

 اْلَماِضي اْلُمَضارِعُ 
থন 

  ًاٍستػىٍفعىلى  يىٍستػىٍفًعلي  ًإٍستػىٍفًعلٍ  ًاٍسًتٍفعىاؿه  ميٍستػىٍفًعله  ميٍستػىٍفعىله 

  তাড়াতাচড় ওযা ًاٍستػىٍعجىلى  يىٍستػىٍعًجلي  ًاٍستػىٍعًجلٍ  ًاٍسًتٍعجىاؿه   ميٍستػىٍعًجله  ميٍستػىٍعجىله 

* يىٍستػىٍغًفري  تػىٍغًفرٍ ًاسٍ  ًاٍسًتٍغفىاره  ميٍستػىٍغًفره  ميٍستػىٍغفىره    ক্ষভা ঘাা ًاٍستػىٍغفىرى

  ঙ্কায ওযা ًاٍستىٍكبػىرى  يىٍستىٍكًبي  ًاٍستىٍكًبٍ  ًاٍسًتٍكبىاره  ميٍستىٍكًبه  ميٍستىٍكبػىره 

  ঈা ওযা ًاٍستػىٍهزىأى  يىٍستػىٍهزًئي  ًاٍستػىٍهزًئٍ  ًاٍسًتٍهزىاءه  ميٍستػىٍهزًئه  ميٍستػىٍهزىئه 

ابىةه  به ميٍستىًجيٍ  ميٍستىجىابه     গ্রন ওযা ًاٍستىجىابى  يىٍستىًجٍيبي  ًاٍستىًجبٍ  ًاٍسًتجى

  ক্ষভ া ًاٍستىطىاعى  يىٍستىًطيعي  ًاٍستىًطعٍ  ًاٍسًتطىاعىةه  ميٍستىًطيعه  ميٍستىطىاعه 

ـه  ـى  يىٍستىًقيمي  ًاٍستىًقمٍ  ًاٍسًتقىامىةه  ميٍستىًقيمه  ميٍستػىقىا   শাচা া ًاٍستػىقىا

  অনুকতয ওযা إٍستىٍسلىمى  يىٍستىٍسًلمي  ًاٍستىٍسًلمٍ  ًاٍسًتٍسلىـه  ٍسًلمه ميٍستى  ميٍستىٍسلىمه 

  ফযফায ওযা إٍستػىٍعمىلى  يىٍستػىٍعًملي  ًاٍستػىٍعًملٍ  ًاٍسًتٍعمىاؿه  ميٍستػىٍعًمله  ميٍستػىٍعمىله 

ـه  ميٍستػىٍفًهمه  ميٍستػىٍفهىمه  ا   চচজ্ঞাা ওযা إٍستػىٍفهىمى  يىٍستػىٍفًهمي  ًاٍستػىٍفًهمٍ  ًاٍسًتٍفهى

       

       

       

       

       

 
 
 

www.eelm.weebly.com



205 
 

 
 

يمىاضً الٍ   তীত ওাতরয চিা 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

ا ًإٍستىٍسلىميٍوا  ুং ًإٍستىٍسلىمى  ًإٍستىٍسلىمى

تىا ًإٍستىٍسلىٍمنى   স্ত্রী ًإٍستىٍسلىمىتٍ  ًإٍستىٍسلىمى

ا ًإٍستىٍسلىٍمتيمٍ   ুং ًإٍستىٍسلىٍمتى  ًإٍستىٍسلىٍمتيمى

 َّ  স্ত্রী ًإٍستىٍسلىٍمتً  ًإٍستىٍسلىٍمتيما ًإٍستىٍسلىٍمتي

 ঈব ًإٍستىٍسلىٍمتي   ًإٍستىٍسلىٍمنىا

 

 
 

 ফতনভান ওাতরয চিা   اٍلميضىارًعي 
ফহুফঘন চিফঘন এওফঘন  

 ুং يىٍستىٍسًلمي  يىٍستىٍسًلمىافً  يىٍستىٍسًلميٍوفى 

 স্ত্রী تىٍستىٍسًلمي  تىٍستىٍسًلمىافً  يىٍستىٍسًلٍمنى 

 ুং تىٍستىٍسًلمي  تىٍستىٍسًلمىافً  تىٍستىٍسًلميٍوفى 

 স্ত্রী تىٍستىٍسًلًمٍيى  تىٍستىٍسًلمىافً  تىٍستىٍسًلٍمنى 

 ঈব اىٍستىٍسًلمي   نىٍستىٍسًلمي 
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২২০।   ِّاٍلًفٍعلي الرُّبىاًعي (ঘায ক্ষয চফচষ্ট চিাভূর) 
ঙুরাচঙ চিায ভত এতদয ভুচাযযাদ  ভাচীদ চিা অতঙ।  ভুদাযী ভুচাযযাতদয এওচি ভাত্র 
ফাফ ।  
 

রুফাআ চিায চফচবন্ন কঠনঃ 

ُمَضارعالْ  المصدر اسُم الَفاِعل يَماضِ الْ      
  শ নুফাদ ওযর تػىٍرجىمى  يػيتػىٍرًجمي  تػىٍرُجىىةه  ميتػىٍرًجمه 

 فػىٍعلىلى 
 

 শ ঙচড়ত চদর بػىٍعثػىرى  يػيبػىٍعًثري  ةه بػىٍعثػىرى  مبػىٍعًثره 

 শ দ্রুত াির ىىٍركىؿى  يػيهىٍرًكؿي  ةه ىىٍركىلى  ميهىٍرًكؿه 

 শ চফচভিা ফরতরা بىٍسمىلى  يػيبىٍسًملي  ةه بىٍسمىلى  ميبىٍسًمله 

تػىرىٍعرىعي يػي  تػىرىٍعريعه  ميتػىرىٍعرىعه   تػىفىٍعلىلى  শ শফতড় ঈঠর تػىرىٍعرىعى  
 শ ওুচর ওযর َتىىٍضمىضى  يػىتىمىٍضمىضي  َتىىٍضميضه  ميتىمىٍضمىضه 

نىافه  ميٍطمىًئنه   ًإفػٍعىلىلَّ  শ তৃপ্ত র ًإٍطمىأىفَّ  يىٍطمىًئنُّ  ًإٍطًمئػٍ
ًئرّّ  ًئرُّ  إَشًٍرىاره  ميٍشمى  খৃনা ওযা إٍَشىأىرَّ  يىٍشمى

لىلى  ঙচড়ত ড়া اًفػٍرىنٍػقىعى  يػىٍفرىٍنًقعي  ًإٍفرًنٍػقىاعه    ًإفػٍعىنػٍ
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ধযা-২২ (যভ ওভন  তাচভচ)  

 

২২১।  
ي
ٍطلىقي اىٍلمىٍفعيلي امل  (যভ ওভন)  

ফাতওয ফযফহৃত ভাদাযচি মচদ ঐ ফাতওযআ ফযফহৃত শওান চিাদ শথতও ঈদু্ভত  ততফ তাতও 
يٍطلىقي  اىٍلمىٍفعيلي 

امل  ফতর। ভাপুরুন ভুতরাও ভানুফ । শমভনঃ শমভনঃ   يػىٍعمىلي   عىمىلن   
 
চফরার অভাতও এওভাযা ভাযতঙ।    ؿه ضى  بنارٍ ضىرىبىًن ًبلى
চনশ্চআ অচভ চনতচয ঈয চুরুভ ওতযচঙ তনও চুরুভ  ًثيػٍرنا  إِّنّْ ظىلىٍمتي نػىٍفًسي ظيٍلمنا كى
অিায শ্মযণ ওয চধও াতয   ا  ا كىًثرين   كا اللَّػوى ذًٍكرن   اذٍكيري 
অিা শতাভাতও চযুনন ুস্থতা চদও   شىفىاؾى اللي ًشفىا ءن كىاًملن 
অচভ অশ্চমন ঈাত াচন ফলনণ ওতযচঙ,  َّنىا اٍلمىاءى صىبِّاأىن  ا صىبىبػٍ
শম ফযচি এভন শওান ওাচ ওযতফ মায প্রচত অভাতদয 
চনতদন শনআ তা প্রতযাঔযাত। 

 مىٍن عىًملى عىمىلن لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدّّ 

তএফ, শম ফযচি তায ারনওতনায াক্ষাত ওাভনা 
ওতয, শ শমন, ৎওভন ম্পাদন ওতয 

 جيو لًقىاءى رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىلن صىاْلًنافىمىن كىافى يػىرٍ 

চনশ্চ অচভ অনায চতনয এভন এওিা পারা ওতয 
চদতচঙ, মা ুস্পষ্ট।  
 

 ًإنَّا فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحنا مًُّبيننا

অিা তা’অরা শতাভাতদযতও ভৃচিওা শথতও ঈদকত 
ওতযতঙন।  

 اكىاللَّوي أىنبىتىكيم مّْنى اٍِلىٍرًض نػىبىاتن 

থফা তদতক্ষা শফী এফং শওাযঅন অফৃচি ওরুন 
ুচফনযস্ত বাতফ  স্পষ্টবাতফ।  
 

 أىٍك زًٍد عىلىٍيًو كىرىتًّْل اٍلقيٍرآفى تػىٍرتًيلن 
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ভাপুরুন ভুতরাও াধাযনত চনতঘয ঘাযচি শক্ষতত্র ফযফহৃত ।  
 
১) শচায শদায চনয 
 
অিা ভুায াতথ ওথা ফতরতঙন যাচয   كىلَّمى اللي ميٍوسىى تىٍكًلٍيمناكى 
চফরার অভাতও এওভাযা ভাযতঙ।    ؿه ضى  بنارٍ ضىرىبىًن ًبلى
 
২) ংঔযাতও চনচদনষ্ট ওযায চনয –  
ফআিা চপ্রন্ট ওযা ততঙ দুআফায  طيًبعى الًكتىابي طىبػٍعىتػىٍيً    
অচভ বুতর চকতচঙরাভ এফং এওিা চচদা চদতচঙরাভ   ةن كىًحدىةن كى سىجىٍدتي  نىًسٍيتي  سىٍجدى
 
৩) চিায রুতও ুচনচদনষ্ট ওযা –  
শ ভযতরা চচদ ভযা اءً       مىاتى مىٍوتى الشيهىدى
শরঔ  ) চযস্কায (শরঔা নযাঙ্গত   ايٍكتيٍب ًكتىابىةن كىاًضحىةن 
শ ইভানদাযকণ! অিাতও শমভন ব ওযা ঈচঘৎ চঠও 
শতভচনবাতফ ব ওযতত থাও। 

 مىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تػيقىاتًوً يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آ

 
৪) চিায ফদর চাতফ –  
শমভনঃ  صىبػٍرنا ভূরত  ًٍاٍصًب অফায شيٍكرنا ভূরত  اىٍشكيري 
চনতনয চওঙু ভাদাযতও ফযওযতনয চদও শথতও  يٍطلىقي  اىٍلمىٍفعيلي

امل  চততফ ধযা । শমভনঃ 
 

ও- আতযাচদ মঔন ভাদাতযয ভুদাপ আরাআচ  كيلَّ ، بػىٍعضى ، اىلَّ  )  -  
অচভ তাতও ুতযাুচযবাতফ চঘচন  اىٍعرًفيوي كيلَّ مىٍعرًفىةً      
চক্ষও অভাতও ল্পচওঙু াচস্ত চদতচঙতরন   ًة يؤىاخىذى

ًديٍػري بػىٍعضى امل
ي
 اىخىذىِّن امل

তুচভ ওী খুভ খুভাতর?  ـي؟  اىلَّ نػىٍوـو تػىنىا
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ঔ- তাচভচ চাতফ ভাদাতযয াতথ অকত নাম্বায  
ফআচি চতনফায ভুচদ্রত তচঙর ثى طىبػٍعىاتو         طيًبعى الًكتىابي ثىلى
তাতদযতও অচচি ঘাফুও ভায    ةن  فىٍجًلديٍكىيٍم َثىىاًنيى جىٍلدى
 
ক-ভাদাতযয নাত শমঔাতন ভাদাযতওআ তুতর শদা ততঙ  
ا শথতও ভাদায فىًهٍمتي الدٍَّرسى فػىٍهمنا جىيّْدن ا  তুতর চদত فػىٍهمن افىًهٍمتي ا   لدٍَّرسى جىيّْدن  ওযা ততঙ ।  
 
খ-   এভন ব্দ মা ভাদাতযয থন ফন ওতয চওন্তু ক্ষয চওঙু ওতভ মা।  مىٍصدىري ًاٍسمي الٍ  )
শ অভায াতথ রূঢ় ওথা ফতরচঙর ا منا شىًدٍيدن مىًن كىلى  كىلَّ
 

 اْلَمْصَدرُ  ِاْسُم الَمْصَدرُ 
ـه   تىٍكًلٍيمه  كىلى
لىةه   تػىٍقًبٍيله  قػيبػٍ

 
গ- ভাচচদ চিায ভুচাযচযদ ভাদায। 
এঔাতন   ًشرىاءن তচ্ছ   شىرىلى   এয ভাদায চওন্তু 

ফযফহৃত চিা ًاٍشًتىاءه    এয ভাদায  ًاٍشتػىرىٍيتي    
ًذًه السَّيَّ  ًشرناارىةى ًشرىاءن ميبى اًاٍشتػىرىٍيتي ىَٰ  

অচভ এআ কাচড়চি যাচয চওতনচঙ 

এঔাতন র حيبِّا   এয ভাদায চওন্তু  চিা র اىحىبَّ  

মায ভাদায اىحىبَّ    ًاٍحبىابه  

بػٍُّوفى اٍلمى    اؿى حيبِّا ُجىِّاكى َتًي  
এফং শতাভযা ধন ম্পদতও প্রানবতয বাতরাফাতা  

 

ঘ- চবন্নফাতফয ভাদায  
এঔাতন اًٍبًتسىامنا র  اًبٍػتىسىمى এয ভাদায।  

 

 تػىبىسٍَّمتي اًٍبًتسىامنا
অচভ  এও াচ ারাভ  

এঔাতন  تػىٍبًتٍيلن র  بػىتَّلى  এয ভাদায।  
 

 كى تػىبىتٍَّل اًلىٍيًو تػىٍبًتٍيلن 
এফং তায চদতও রুচু  ূণন রুচুতত 
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ঙ- আভূর আাযা মঔন ভাদাতযয ফাদার   
এঔাতন ا  ذى ؟ٍستػىٍقبػىلي اى تى   তচ্ছ ভাপুরুন ভুতরাও।  ىَٰ ا ااًلٍسًتٍقبىاؿى ذى ًن ىَٰ    

তুচভ চও অভাতও এযওভ বযথননা চানাতর? 

 
চ- ফননাভ মা ভাদাযতও চনতদন ওতয  
এঔাতন  قي িাযা ًاٍجًتهىادنا শও চনতদন ওযা ততঙ।  ًاٍجًتهىٍدتي ًاٍجًتهىادنا لٍى ٗمىٍتىًهٍدهي غىرٍيًم 

অচভ কতফলনা ওতযচঙরাভ এভন কতফলণা শম অচভ 
চবন্ন শওঈ তায এভন কতফলনা ওতযচন  

 

ছ-ভাদাতযয প্রচতব্দ  
এঔাতন يى   তচ্ছ اةه حى  এয প্রচতব্দ মায চিা ةه ًعٍيشى  

র   عىاشى   
ةن  ًعٍشتي  يَّاةن سىًعٍيدى حى   

শফাঁতঘচঙরাভ যাচওী ফাাঁঘা   

 

২২২। ভাদাতযয শেণীচফবাক 

ও ىرَّة) 
ٍصدىري امل

ى
  এিা িাযা চিা ওতফায ংকচঠত ততঙ তা প্রওা া।  -  امل

অচভ তাতও এওফায চচিতচঙরাভ অয শ অভাতও 
দুআফায চচিততঙ        

 كى ضىرىبىًن ضىٍربػىتػىٍيً  ضىرىبٍػتيوي ضىٍربىةن 

 এআ ফআচি ওতওফায চপ্রন্ট ততঙ    ا الًكتىابي طىبػٍعىاتو ذى  طيًبعى ىَٰ
 
ভাচচদ চিায ভাদাযগুতরাতত শতল ة শমাক ওযা । শমভনঃ  تىٍكًبه  শথতও  تىٍكًبيػٍرىةه  
 অভযা ঘাযচি তাওচফয চদতচঙরাভ ভৃততয চনয ারাতত  بػّْ ني ةً كى عىلىى اٍلمىيًّْت  ري اىٍربىعى تىٍكًبيػٍرىاتو ًح الصىلى  

 
ঔ (  ًٍصدىري اَلىيٌئىة

ى
ًجٍلسىةه  –  এিা অদফ ংচিষ্ট। শমভনঃ  ফায অদফ – امل াাঁিায অদফ     ًمٍشيىةه  

ভচরাতদয ভত শাঁি না।  ًالى َتىًٍش ًمٍشيىةى الًنسىاء 
 
ক ٍصدىري 

ى
مىٍفعىلىةه    ফা  له مىٍفعً   এিায কঠন রঃ  – املًٍيًميٍ  امل  শমভনঃ    مىٍغًفرىةه ,  مىٍعرًفىةه ,  ّمىىاته  

ভাচচদ চিা এচি আভুর ভাপুতরয ভত।  শমভনঃ   ّميىزَّؽه ,  ِميٍرىجه  
এফং অচভ তাতদযতও ওাচচন ওতযচঙরাভ এফং চফচক্ষপ্ত 
ওতযচঙরাভ চযুননরূত  

   ّميىزَّؽو فىجىعىٍلنىاىيٍم اىحىًدٍيثى كى مىزَّقػٍنىاىيٍم كيلُّ 
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।  اىلتٍَّمًييػٍزي  চনচদনষ্টওযন 
ًيػٍزه  ًاٍسمه    চিায ভাদায। থন চনচদনষ্টওযন (specification) । ত্বচভচ র এভন مىيػَّزى  র َتى  মা 

ূতফন ফযফহৃত ব্দ ফা ফাতওযয চনতদনচত থন প্রওাত াও । শমভনঃ ًلٍيبنا  অচভ شىرًٍبتي لًتػٍرنا حى

এও চরিায দুধ ান ওতযচঙ। এঔাতন শওফর شىرًٍبتي لًتػٍرنا  ফরতর প্রশ্ন শথতও মা ওী এও চরিায 

ান ওতযতঙ ?আভচি তায ঈিয শদ। নুরুবাতফ,   اىٍحسىني ًمَّنّْ خىطِّا اًبٍػرىاًىٍيمي   আব্রাচভ অভায 
শঘত াততয শরঔা বার।  ত্বচভচ ভানুফ। ততফ তায ূতফন াযপ মায তর ফা শিা ভুদাপ 
আরাআচ তর ভাচরুয । শমভনঃ 
 
অচভ এও চরিায দুধ ান ওতযচঙ   شىرًٍبتي لًتػٍرنا ًمٍن حىًلٍيبو 
অচভ এও চরিায দুধ ান ওতযচঙ  شىرًٍبتي لًتػٍرى حىًلٍيبو 
 

ত্বচভতচয প্রওাযতবদ  
ًٍييػٍزي الذَّاتً   চযভাণূঘও ত্বচভচ   َتى

অচভ একাতযাচন ঙাত্রতও শদতঔচঙরাভ   اعىشىرى طىالًبن  دى رىاىٍيتي اىحى 
অচভ এও চভিায চরৃ চওতনচঙরাভ  ًاٍشتػىرىٍيتي ًمتػٍرنا حىرًيٍػرنا 
অভাতও দুআ চরিায দুধ দা   ًٍلٍيبنارى اىٍعًطًنٍ لًتػ  ٍيًن حى
অভায ওাতঙ এও চওতরাগ্রাভ ওভরা অতঙ    ـه يػٍليوٍ كً ًعٍنًدٍم  بػيٍرتػيقىاالن  ًغرىا
 
দ্রষ্টফযঃ চযভান ুঘও ভুদাপ  ভুদাপ আরাআচ মচদ তচভচ চাতফ অত  তাতর তচভচ ুঘও 
ব্দচিতও অয ভুদাপ আরাআচ ফরা মাতফ না। শমভনঃ  এওভুঠ চঘচন। এঔন এিা মচদ سيكَّرو  كىفّْ  

তচভচ  তাতর   ّْسيكَّرنا كىف  তফ।  

অভায ওাতঙ এওভুচষ্ঠ চঘচন চনত অতা    أىٍعًطًنٍ ًمألى كىفّْ سيكَّرنا 
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ًٍييػٍزي النٍَّسبىةً   ন্তচননচত থন প্রওাও   َتى

এআ ত্বচভচ ফনদাআ ভানুফ। 
এআ ঙাত্রচি ঘচযত্রকত চদতও বাতরা। ا الطَّاًلبي خيليقنا ذى  حىسينى ىَٰ
শফরাতরয ঘচযত্র বাতরা।  حىسينى خيليقي ًبلىؿو 
শফরার ঘচযত্রকত চদতও বাতরা। حىسينى ًبلىؿه خيليقنا 

চওঙু ব্দ ত্বচভচ চনত অত। শমভনঃ 
শতাভায ওচন শফান অতঙ ?  ٍ؟ كىم  كىمٍ  بًٍنتنا لىكى
শতাভায ওাতঙ চও এওচি ভদায ফস্তা অতঙ?   ٍيسه كً  ٍيسه دىًقيػٍقنا؟كً ىىٍل ًعٍندىؾى 
শম নু চযভান বাতরা ওযতফ তা শ শদঔতত াতফ   يػٍرنا يػىرىهي ًمثٍػقىاؿى  فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى

 ذىرَّةو 
অওাত াততয এও তারু চযভান শভখ নাআ   َّابنا مىا ًحٍ الس اًء قىٍدري رىاحىةو سىحى  قىٍدري رىاحىةو  مى

ওুযঅনী ঈদাযণ  
শ অভায ারনওতনা, অভায জ্ঞান ফৃচদ্ধ ওরুন। ا  كىقيل رَّبّْ زًٍدِّن ًعٍلمن
অভায ধন-ম্পদ শতাভায ঘাআতত শফী এফং চনফতর 
অচভ চধও চিারী। 

 أىنىا أىٍكثػىري ًمنكى مىاالن كىأىعىزُّ نػىفىرنا

অচভ ৎওভনীরতদয ুযস্কায নষ্ট ওচয না।  ًإنَّا الى نيًضيعي أىٍجرى مىٍن أىٍحسىنى عىمىلن 
চনশ্চ এফাদততয চতনয যাচত্রতত ঈঠা প্রফৃচি দরতন 
াও এফং স্পষ্ট ঈচ্চাযতণয নুওূর।  

ـي ًقيلن   ًإفَّ نىاًشئىةى اللٍَّيًل ًىيى أىشىدُّ كىٍطئنا كىأىقػٍوى

অচভ স্বতে শদতঔচঙ একাযচি নক্ষত্রতও। بنا  ًإِّنّْ رىأىٍيتي أىحىدى عىشىرى كىوٍكى
এফং অচন ভানুলতও দতর দতর অিায িীতন প্রতফ 
ওযতত শদঔতফন 

ا  كىرىأىٍيتى النَّاسى يىٍدخيليوفى ًح ًديًن اللًَّو أىفػٍوىاجن

অয অচভ ভূাতও প্রচতশ্রুচত চদতচঙ চত্র যাচত্রয  ًثيى لىةن  كىكىاعىٍدنىا ميوسىىَٰ ثىلى  لىيػٍ
চওন্তু মাযা অিায প্রচত ইভানদায তাতদয বারফাা 
তদয তুরনা ফহুগুণ শফী। 

 كىالًَّذينى آمىنيوا أىشىدُّ حيبِّا لّْلَّوً 

অিায যং এয ঘাআতত ঈিভ যং অয ওায তত াতয?  كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو ًصبػٍغىةن  
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ধযা-২৩ (ার)  

২২৪।  اىْلىاؿي: চিায ফস্থা (ওাআচপযাত) 
চিাতও চওবাতফ প্রশ্ন ওযতর শম ঈিয াা মা তাতও اىْلٍىاؿي    ফতর। ার ভানুফ। শমভনঃ 

ًبلىؿه    এফং  اىْلىاؿي  র  رىاًكبنا এঔাতন جىاءى ًبلىؿه رىاًكبنا  র  " াচফ অর ার "থনাৎ মায ফস্থা 
ফণননা ওযা ততঙ।  اىْلىاؿي  দুআ প্রওায।  ও)   اؿي اٍلميٍفرىدي اْلى    ঔ)  اىْلٍىاؿي اْلٍيٍملىةي  

 
 اْلىاؿي اٍلميٍفرىدي 

শফরার অতযাী ফস্থা এতচঙর। جىاءى ًبلىؿه رىاًكبنا 
ফাচ্চাচি ওান্নাযত ফস্থা অভায ওাতঙ অর।  ًٍن الطٍّْفلىةي بىًكيىةن جىاءى ت 

      অচভ শকাস্ত ছরাতনা ঙে ওচয। ايًحبُّ اللٍَّحمى مىٍشوًينا 
 
 

 اىْلٍىاؿي اْلٍيٍملىةي 
শযচড শথতও ওুযঅন চততরাাত শানা ফস্থা 
ফতচঙরাভ  

جىلىْستي اىْستىًمعي ًاٰلى ًتَلىكىةى اْلقيْراىًف اْلكىرْيًْ ًمنى 
 ةً عى ااٍلًذىا

অভায বাআ গ্রাচুতি ওযায য চফশ্বচফদযারত চতন 
ওতযচঙরাভ  

 ياىخً  اًمعىًة كى قىٍد َتىىرَّجى اًٍلتىحىٍقتي بًاْلٍى 
অচভ শঙাি ফস্থা ওুযঅন ভুঔস্ত ওতযচঙরাভ   ًٍظتي اٍلقيٍراَٰفى كى اىفى صىًغيػٍره حىف 
অত ফযচি যি ছযা ফস্থা এতচঙর   فَّ جىاءى اْلْىرًْيحي  قي دىميوي يػىتىدى
শফাতনযা াতত াতত এতচঙর   جىاءىًت ااٍلىخىوىاتي يىٍضحىٍكنى 
অচভ ভক্কা প্রতফ ওযরাভ মঔন ূমন ডুফচঙর   ٍغريبي مىكَّةى كى الشٍَّمسي تػى  دىخىٍلتي 
ঙাত্রযা চপতয এতচঙর ক্লান্ত ফস্থা   ميتػٍعىبػيٍوفى   بي كى ىيمٍ الطُّلَّ  رىجىعى 
       
এওিা ব্দ িাযা ভুরফাতওযয াতথ মুি  মাতও  اىْلٍىاؿي اْلٍيٍملىةي  ضىًميػٍره    ফতর। এিা  اىلرَّاًبطي     ফা     
  দুচিআ। ك 
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২২৫। াচফ অর ার 
"াচফ অর ার " মায ারত ফণননা ওযা ততঙ। এগুতরা চনতনয শম শওানচি তত াতযঃ 
শরাওচি অভায াতথ শত ওথা ফরর। كىلَّمىًن الرَّجيلي بىاًْسنا পাচর 

অমান চযষ্কাযবাতফ শানা শকতঙ।  ٍمىعي ااٍلىذىافي كىاًضحناييس নাচফ অর পাচর 

অচভ ভুযচকচি চফাআ ওযা ফস্থা চওতনচঙ।  ًاٍشتػىرىٍيتي الدَّجىاجىةى مىٍذبػيٍوحىةن ভাপুরুন চফচ 

ফাচ্চাচি রুতভ খুভন্ত অতঙ। اىلطٍّْفلي ًج اٍلغيٍرفىًة نىاًءمنا ভুফতাদা 

এআ ধন ঘাাঁদচি ঈচদত তচ্ছ। ا اَلًٍلىؿي طىالًعنا ذى  ঔফয ىَٰ

 
চনতনাি শক্ষত্রগুতরাতত াচফ অর ার চনচদনষ্ট তত াতয। শমভনঃ 
 

 نناأذً ًَّنٍ طىاًلبه َميٍتىًهده ميٍستى جىاءى 

 

 سىاىلىًنٍ اٍبني ميدىرّْسو غىاًضبنا
     

এওচন ঙাত্র প্রশ্ন ওযতত ওযতত অভায ওাতঙ এতচঙর   جىاءىًَّن سىاًءالن طىاًلبه 
     

 
 يده كىىيوى يػىٍبكً جىاءىًَّن كىلى 

    

াচভদ ফত নাভাচ ড়চঙর এফং চওঙু শরাও তায 
চঙতন দাাঁচড়ত নাভাচ ড়চঙর  

ا صىلَّى  كىصىلَّى كىرىاءىهي رًجىاؿه ًقيىامنا حىاًمده قىاًعدن
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ার  াচফ অর ার ফঘন  চরতঙ্গ চভর থাওতফ। 
ঙাত্রচি াতত াতত এতচঙর  َّاًلبي ضىاًحكناجىاءى الط 
ঙাত্রদুচি াতত াতত এতচঙর   ًجىاءى الطَّالًبػىٍيً ضىاًحكىٍي 
ঙাত্রযা াতত াতত এতচঙর  جىاءى الطُّلَّبي ضىاًحًكٍيى 
ঙাত্রীচি াতত াতত এতচঙর  ًالطَّالًبىةي ضىاًحكىةن  جىاءىت 
ঙাত্রীদুচি াতত াতত এতচঙর  ًتػىٍيً الطَّالًبىتىاًف ضىاحً  جىاءىت  كى

২২৬।  نػىٍعته এফং  حىاؿه এয ভতধয াথনওয 

চনচদনষ্ট অয চনচদনষ্ট نػىٍعته   এয তয তর  إٍسمه   حىاؿه   এয তয তর  إٍسمه     
 نَ ْعت   َحال  

ا بىاًكينا وىلىدى بىاًكينا  رىأىٍيتي الٍ   رىأىٍيتي كىلىدن
অচভ ফারওচিতও ওান্নাযত শদতঔচঙরাভ অচভ এওচি ওান্নাযত ফারওতও শদতঔচঙরাভ 

ا كىىيوى يػىٍبًكيٍ  ا يػىٍبًكيٍ  رىأىٍيتي كىلىدن  رىأىٍيتي كىلىدن
অচভ এওচি ফারওতও শদতঔচঙরাভ মঔন শ ওাাঁদচঙর অচভ শদতঔচঙরাভ এওচি ফারও ওাাঁদতঙ 

ا   رىأىٍيتي بىاًكينا كىلىدن
অচভ এওচি ওান্নাযত ফারওতও শদতঔচঙরাভ  

 
ওুযঅনী ঈদাযণ  
 
অচভ শওাভততয চদন তাতদয ভতফত ওযফ তাতদয 
ভুতঔ বয চদত ঘরা ফস্থা, ন্ধ ফস্থা, ভুও ফস্থা 
এফং ফচধয ফস্থা। 

كىٓمىٍشيريىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىىَٰ كيجيوًىًهٍم عيٍمينا كىبيٍكمنا 
 كىصيمِّا

তাতদয ঈবতয প্রচত যভ ওয, শমভন তাযা অভাতও 
দফওাতর রারন-ারন ওতযতঙন। 

 رىبػَّيىاِّن صىًغرينا رَّبّْ اٍرحىٍهيمىا كىمىا

যা তাতত চনচেত-চফতাচড়ত ফস্থা প্রতফ ওযতফ। ىىا مىٍذميومنا مٍَّدحيورنا  يىٍصلى
অভায কতবন মা যততঙ অচভ তাতও শতাভায নাতভ ঈৎকন 
ওযরাভ ফায ওাঙ শথতও ভুি শযতঔ 

 ًإِّنّْ نىذىٍرتي لىكى مىا ًح بىٍطًن ُميىرَّرنا

শম অনায ওাতঙ শদৌতড় অতরা   َٰكىأىمَّا مىن جىاءىؾى يىٍسعىى 
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তাযা মঔন শওান ফযফাতয ুতমাক থফা িীড়াতওৌতুও 
শদতঔ তঔন অনাতও দাাঁড়াতনা ফস্থা শযতঔ তাযা 
শচদতও ঙুতি মা। 

ٍونا انفىضُّوا إًلىيػٍهىا كىتػىرىكيوؾى قىاًئمنا  كىًإذىا رىأىٍكا ًَتىارىةن أىٍك َلى

এফং শ তায চযফায-চযচতনয ওাতঙ হৃষ্টচঘতি চপতয 
মাতফ  

َٰ أىٍىًلًو مىٍسريكرنا  كىيىنقىًلبي ًإَلى
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ধযা-২৪ ( )  

। ٍسًتثٍػنىاءي  اىاٍلً
শওান চওঙু ফযতীত শফাছাতত ٍسًتثٍػنىاءي   اىاٍلً  ফযফহৃত । শমভন,  ُّاًلدناْمىىحى الطُّلَّبي كيل ىيٍم ًاالَّ خى    

ঔাচরদ ফযতীত ওর ঙাত্র া ওতযচঙর।  ٍسًتثٍػنىاءي  এয চতনচি ংঃ  اىاٍلً
 

ٍسًتثٍػنىاءً  اىدىاةي  اىٍلميٍستىثٍػَّنى  ااٍلً ًمٍنو اىٍلميٍستىثٍػَّنى    
মা ফযতীত শমভন,   ا اًلدن خى  ফযতীত ওযায ঈাদান শমভন ,ঈমুনি 

ফাতওয   ًَّاال । এঙাড়া ,  سىوىل,   رى غىيػٍ   

 এগুতরা ফযতীত     مىاعىدى ,  مىاخىلى 
ওযায ঈাদান। 

মা শথতও ফাদ শকতঙ 
শমভন,    اىلطُّلَّبي  

 

ٍسًتثٍػنىاءي   ,ওতওবাতফ তত াতয  اىاٍلً

ٍسًتثٍػنىاءي   اىاٍلً
  ميفىرَّعه 

( ًمٍنو اىٍلميٍستىثٍػَّنى   নাআ) 
 ّّ  تىا

( ًمٍنو اىٍلميٍستىثٍػَّنى   অতঙ) 
 

এধযতণয ফাওয ফনদা 

جىبو و مي  غىيػٍري    

 
 

قىًطعه  ًصله ميتَّ   مينػٍ  
  ًمٍنوي  اىٍلميٍستىثٍػَّنى    اىٍلميٍستىثٍػَّنى 

ঈব চবন্ন চাতী। 
   ًمٍنوي  اىٍلميٍستىثٍػَّنى    اىٍلميٍستىثٍػَّنى 

ঈব এওআ চাতী। 

 
 

চফবচি ফাতওযয কঠন নুমাী 

جىبو و مي  غىيػٍري  جىبو و مي  غىيػٍري  ميٍوجىبه    
নাতফাধও /প্রশ্নতফাধও /  

চনতলধূঘও 

 ميٍوجىبه 
যাাঁতফাধও 

ভানুফ ভানুফ ভানুফ / ভুচতানা 
চভনহু এয চফবচিয নযা 

ভানুফ 
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ঈদাযণঃ  
 
ওর ঙাত্রযাআ া ওতযতঙ ঔচরদ 
ঙাড়া  

اًلدن ْمىىحى الطُّلَّبي كيلُّ    ىيٍم ًاالَّ خى
 

 ّّ  ميٍوجىبه  ميتًَّصله   تىا
চানারাগুতরা ঔুতরা শতলযচি ফাতদ  رىةى ًح النػَّوىاًفذى ًاالَّ ااٍلىًخىاًفػٍتى 
অিা ওর গুনা ভাপ ওযতফন 
চযও ঙাড়া  

ا اً  نػيٍوبى كيلَّهى  الَّ الشٍّْرؾى يػىٍغًفري اللٌَٰوي الذُّ

তঃয ফাআ ান ওযর শ াচন, 
াভানয ওতওচন ঙাড়া। 

  فىشىرًبيوا ًمٍنوي ًإالَّ قىًليلن مّْنػٍهيمٍ 

আব্রাীভ ঙাড়া শওঈ নুচস্থত থাতওচন   اًبٍػرىاًىٍىمي  /اًىٍىمى مىا غىابى الطُّلَّبي ًاالَّ اًبٍػرى  
 

 ّّ  غىيػٍري َميىبو  ميتًَّصله   تىا
 

নতুনচি ফাতদ শওঈ শমন শফয না    َيىْريْج اىحىده ًاَلَّ اْلْيديدى / اْلْيديدي َلى 
র ঙাড়া শওঈ চও শপর ওতযতঙ ? ىىٍل يػىٍرسيبي اىحىده ًاالَّ اٍلكىٍسلىفى؟  /

 اٍلكىٍسلىفي 
অয ভুাম্মদ এওচন যূর দফ শতা 
ন! 

 كىمىا ُميىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه 
অিা ঙাড়া শওান ভাফুদ নাআ   الى إًلىوى االَّ اللي 
চতচথযা শৌতঙচঙর তাতদয রাতকচ 
ঙাড়া  

ّّ  كىصىلى الضُّيػيٍوؼي ًاالَّ اىٍمًتعىتػىهيمٍ   ميٍوجىبه  مينػٍقىًطعه   تىا

প্রততযও শযাতকয লধ অতঙ ভৃতুয 
ঙাড়া  

  اٍلمىٍوتى ًلكيلّْ دىاءو دىكىاءه ًاالَّ 

চতচথযা চও শাতঙচঙর তাতদয 
রাতকচ ঙাড়া?  

ّّ  كىصىلى الضُّيػيٍوؼي ًاالَّ اىٍمًتعىتػىهيمٍ  ىىلٍ    غىيػٍري َميىبو  مينػٍقىًطعه   تىا

শওঈ তায ভার ঙাড়া অতচন   ٍع  ًاَلَّ مىالىوي  اىحىده الى ٗمًى
াচভদ ঙাড়া শওঈ অতচন   مىا جىاءى ًاالَّ حىاًمده  

ا امى   াচভদতও ঙাড়া অচভ ওাঈতও শদচঔচন ميفىرَّعه  اًمدن  رىاىٍيتي ًاالَّ حى
শফরার ঙাড়া চও শওঈ শপর ওতযতঙ   ٍ؟رىسىبى ًاالَّ ًبلىؿه  ىىل 
অচভ শফরার ঙাড়া অয ওাঈতও 
ঔুাঁচচচন   

اًلدو   مىابىىٍثتي ًاالَّ عىٍن خى
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২২৮।  غىرٍي  ًسوىل এয যফতনী ভুতানা 

ফা  غىيػٍري  এয যফতনী ভুতানা ভাচরুয তফ ভুদাপ আরাআচ চততফ। চওন্তু  غىرٍي   ায দুচি غىيػٍرى  
শক্ষত্র অতঙ। 

 غىيػٍرى  যা শফাধও ফাতওয ْمىىحى الطُّلَّبي غىيػٍرى حىاًمدو 

 مىا ْمىىحى غىيػٍري حىاًمدو 
 مىا سىاىٍلتي غىيػٍرى حىاًمدو 

নাতফাধও ফাতওয  غىيػٍرى ফা  غىيػٍري তত াতয 

   
এয চফবচি চঠও  ًسوىل  এয ভত غىيػٍري  

২২৯। مىاخىل  ا  এয যফতনী ভুতানা مىاعىدى

এআ দুচি ঈাদাতনয যফতনী ভুতানা ভানুফ। শমভন, 
চতনচন ঙাত্র ফযচতত ওরতও যীক্ষা ওতযচঙরাভ   ا ثىلىثىةن  ًاٍخًتبػىٍرتي الطُّلَّبى مىاعىدى
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ধযা-২৫ ( )  
 

২৩০।  ٍبًنيَّةي  اٍلكىًلمىاتي اٍلمى  ভাফনী  

আভগুতরা   ميٍعرىبه মায চফবচি চযফতননীর থফা  ّّمىٍبًن মায চফবচি চযফতননীর। শভাি 

াত প্রওায আভ ভাফনী। 
ফযচতিভ ঈদাযন   

اتىافً  اًف ، ىى ،  أيكلىًئكى  ىىذى ا،  ذًَٰلكى ذى  ১ أىٍْساءي اإًلشىارىةً  ىَٰ

اـً أىٍْساءي  ـى،  مىٍن،  أينى ، مىَّتى    ২ االٍسًتٍفهى

 ৩   ضىًميػٍره  ىيوى ، ٖميىا ، ىيمٍ  

افً  تىافً الَّ ،   الّْذى نى الًَّذيٍ ،   ًت الَّ ،  الًَّذم   ৪ االٍسمي اٍلمىٍوصيوؿي  

 ৫ بػىٍعدي الظُّريؼً  إذىا ، اآلفى ، أٍمسً  

، آهً    ৬ اِلىفػٍعىاؿً  أىٍْساءي  ، آًمٍيٍ  أيؼ 

ادي اٍلميرىكَّبَّةي  ل عىٍشرىةى دى حٍ إً ، عىشىرى  دى حى أى  إثٍػنىتىا عىٍشرىةى ، إثٍػنىا عىشىرى   ৭ العىدى

 

ٍبًنيَّةي  اٍلكىًلمىاتي      এয ঈদাযন اٍلمى

ر  َمْجُروْ   َمْرفْوع   َمْنُصْوب   
ا البػىٍيتً  ذى ا ًح ىَٰ ذى ٍعتي ىَٰ ا بػىٍيته  ْسًى ذى  ىَٰ
এআ ফাচড়চিতত 

 
অচভ এিা শুতনচঙ 

 
এিা এওচি ফাচড় 

 
ا اٍلقىلىمي؟ ذى ؟  ًلمىٍن ىَٰ ؟ ضىرىبى مىٍن ىيوى  مىٍن ىيوى
এআ ওরভচি ওায? 

 
শ ওাতও শভতযচঙর? 

 
শ শও? 

 
ًبيػٍره   ىيوى طىًبٍيبه   انىا أٍعرًفيوي  لىوي بػىٍيته كى

তায এওচি ফড় ফাচড় অতঙ 
 

অচভ তাতও চঘচন শ এওচন ডািায 
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দুআ আতভয চভরন ভাফচন 

দুচি আভ চভতর এওিা আতভয নযা ওাচ ওতয শমভন  لىٍيلى نػىهىارى  চদন-যাত,   صىبىاحى مىسىاءى ওার 
ন্ধযা। এগুতরা ভাফচন।   
অচভ চদন যাত ওাচ ওচয   اىٍعمىلي لىٍيلى نػىهىارى 
অভযা ওার ন্ধযা অিায আফাদাত ওচয   نػىٍعبيدي اللى صىبىاحى مىسىاءى 
 

২৩১। চফবচিয অরাভত 

চফবচিয অরাভতগুতরা ওঔন   ظىاًىرىةه  প্রওায অফায ওঔন  ُّالتػٍَّقًدٍيرًم ুপ্ত। প্রওায 

অরাভত গুতরা অফায দুআ প্রওায।  اٍِلٍصًليَّةي এফং  اٍلفىٍرًعيَّةي  
مىاتي اإٍلٍعرىبي    عىلى

চফবচিয অরাভাত 
  التػٍَّقًدٍيرًمُّ 

ুপ্ত 

  ظىاًىرىةه 
প্রওায অরাভত 

ফাচযও ফস্থা শদতঔ শফাছা মা না ফযং ফযওযনকত 
ফস্থান তত শফাছা মা 

 اٍلفىٍرًعيَّةي 
শকৌন 

 اٍِلٍصًليَّةي 
প্রাথচভও 

اًلي سَّ ال اٍلميذىكَّري   عي مٍ اْلى  اىٍلمىٍقصيٍوره   ضىمَّةه  
نػٍقيٍوصي   فػىٍتحىةه    اًلي سَّ ال اٍلميؤىنَّثي   مىعي اْلى  اٍلمى

مً ياًء اٍلميتىكىلّْ  ًاَل اىٍلمضىاؼي   كىٍسرىةه  اىِلٍْسىاءىاٍْلىٍمسىةي  
  اٍلميثػىَّنَّ  
ىٍمنيو  

الصٍَّرؼً  ًمنى  عي امل   
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২৩২।  اىِلٍْسىاءىاٍْلىٍمسىةي াঘচি চফতল চফতলয  

াাঁঘচি চফতল চফতলয রঃ  ، , এগুতরা মঔন ভুদাপ চততফ অত তঔন  ذيكٍ  فىمه، حىمه، اىخه، اىبه

ভাযপু ফস্থা م  এফং ভাচরুয ফস্থা   ا ভানুফ ফস্থা  ك  শমাক । শমভন, 
শতাভায অব্বা শওভন অতঙন ?  ؟ كىٍيفى  ভাযপূ اىبػيٍوؾى

অচভ শফরাতরয অব্বাতও চঘচন   اىبىاًبلىؿو  اىٍعًرؼي ভানূফ 

শফরাতরয ফাফায চদতও চকতচঙরাভ   ؿو  اىًبٍ ًاَلى  ذىىىٍبتي  ভাচরূয ًبلى

 

ততফ ভুদাপ আরাআী আা ভুতাওাচিভ তর চওঙু শমাক  না। 
অভায অব্বা শওাথা চকতচঙর ?  اىًبٍ؟ ذىىىبى  اىٍينى ভাযপূ 

তুচভ চও অভায বাআতও শঘন?  اىًخٍي؟ اىتػىٍعًرؼي ভানূফ 

অভায বাআতয শথতও চঠওানািা না   اىًخيٍ  ًمنٍ  وىافى ًذاٍلعينػٍ خي ভাচরূয 

 

২৩৩।   ىٍمنيو
ًمن الصٍَّرؼً  عي امل  চিরূী  

চওঙু ব্দ অতঙ মাযা   تػىٍنوًٍينه গ্রন ওতয না এফং  ফস্থা শময এয ফদতর মফয গ্রন ওতয। َمىٍريٍكر 
অযফীতত এতদযতও ىٍمنيو  

  ফতর। শমভনঃ ًمن الصٍَّرؼً  عي امل
 

এআ ফআচি াভচায   ا اٍلًكتىابي ْلًىٍمزى ذى  ةى ىَٰ
াচভদ রন্ডতন শকর  فى لىٍندى  حىاًمده ذىىىبى إَلى 

ঈভাতনয ওরভচি রার  ا  أىٍحىري  فى قػىلىمي عيٍثمى
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এতদয দফচষ্টযগুতরা চননরুঃ 
এআ অচরপ দুআ প্রওায। 
ও (অচরপ ভাওুযাঃ يىا، فػىتىاكىل  ى، دينٍػيىا، حيبػٍلىى، ىىدى    مىٍرضَٰ

চওন্তু শম অচরপ তৃতী ক্ষয শগুতরা চিত্ব ন। শমভন ، عىصنا, 

 رىحنى، فػىَّتن 

ঔ (অচরপ ভাভদুদাঃ শমভন   اءي حىٍرىاءي، صىٍحرىاءي، فػيقىرىاءي، اىٍصًدقى ,   

চওন্তু কঠতনয তর চিত্ব তফ না। শমভন  اىفٍػعىاؿه  اىٍٓمىاءه، اىاٍلىءه، اىبٍػنىاءه، , 
  اىٍْسىاءه،

শতল اىًلفي التَّانًٍيًث    (স্ত্রীফাঘও 
অচরপ) 
 

، مىدى  ، اىسىاًكري اًءؽي ، اىنىاًملي، سىلىًسلي احىدى ، مىسىاًجدي، مىنىاًدٍيلي، فػىنىاًدؽي ًرسي  

চওন্তু কঠন চিত্ব ন। শমভন مىفىاًعلىةه   ةه ,     دىكىاتًرىةه، تىلىًمذى

এভনচও এআ যািাতননয এওফঘন চিত্ব ন। 
শমভন ، طىمىاًطمي ,   ، بىطىاًطسي  আতযাচদ।  سىرىاًكٍيلي، طىبىاًشيػٍري

ফা مىفىاًعلي   কঠতনয لي يٍ مىفىاعً  
ফহুফঘন। 

،  حىٍزىةي   চওন্তু শমওর নাভ চতন ক্ষযচফচষ্ট এফং   اًَٰمنىةي،   زىيٍػنىبي
ভতধযয ক্ষতয ুওুন চিত্ব ফা চত্রত্ব ঈবআ তত াতয। মচদ চত্রত্ব 
চততফ ফযফাযআ ঈিভ। শমভন  , رًٍيه، دىٍعده، ًىٍنده  

স্ত্রীফাঘও নাভঃ  

ـي، بىاًكٍستىافي   আতযাচদ।  চওন্তু শমওর নাভ চতন اًبٍػرىاًىٍيمي، ًكٍليىا
ক্ষযচফচষ্ট এফং ভতধযয ক্ষতয ুওুন তাযা চত্রত্ব। শমভন           ,

، نػيٍوحه، ليٍوطه، جيرٍجه ًشٍيث    

চওন্তু নাযীফাঘও তর অফায চিত্ব। শমভন ، بػىٍلخي ,  ، ًحٍصي ، نًٍبسي ميٍوشي  

অমভী নাভঃ  

، عيمىري   ুরুলফাঘও অযফী নাভ মা ىيبىلي، زيحىلي، زيفػىري
لي فػيعى   কঠতনয। 

ي، مىٍركىافي، رىٍمضىافي   কঠতনয তর চিত্ব ন। فػىعَّاؿه  চওন্তু عيٍثمىافي، شىٍعبى

শমভন  , حىسَّافه  
 

মচদ শতল এওচি চতচযি 
অচরপ  নুন থাতও। 

শমভন,  اىٍحىدي،اىٍُجىلي মা  اىٍذىىبي এয ভত ফা  এয ভত। মচদ চিায কঠতনয ভত । يىًبٍيعي  মা يىزًٍيدي  
، مىٍعًدٍيكىًربي حىضٍ  رىمىٍوتي  মচদ দুচি    ًاٍسمه শচাড়া চদত 

। 
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) كيبػْرىل( اىٍحىري  )   حىٍرىاءي ( ، بػىري اىكٍ   চওন্তু  اىٍرمىله চিত্ব ন ওাযণ তায 

স্ত্রীফাঘও  اىٍرمىلىةه 
 ة কঠতনয চফতলণ মা اىفػٍعىله 

শমাতক স্ত্রীফাঘও  না। 

بػٍعىافي، جىٍوعىافي   কঠতনয চফতলণ فػىٍعلىفي  مىٍلىفي، عىٍطشىافي، شى

، ريبىاعي، ثيلىثي  ، مىثٍػَّنَٰ  ফা فػيعىاؿي  শম নাম্বাযগুতরা مىثٍػلىثي
  কঠতনয। مىٍفعىلي 

خىري اي   মা  ٍخرىلاي  তব্দয ফহুফঘন।  
 
                     

চিত্ত্বগুতরা  ٍاؿ চফচষ্ট ফা  ميضىاؼه তর চত্রত্ব ত মা 

 চফচষ্ট চিত্ত্ব    ٍاؿ  
রার চাভা ড়া ঐ ফারওচি শও ?  رً مىٍن ذىًلكى اٍلوىلىدي ذيٍك اٍلقىًمٍيًص ااٍلىٍحى 
াচভদ কু্ষধাথন ফারওচিতও ঔাআতচঙর   افى عى وٍ اٍلوىلىدى اْلٍى  أىٍطعىمى حىاًمده  
শ ফতঘত ফড় ফাচড়চিতত অতঙ  ًىيوى ًح اٍلبػىٍيًت اٍِلٍكبى 

 চততফ চিত্ত্ব    ميضىاؼه 
অচভ ভদীনায সু্করগুতরাতত চড়তচঙরাভ    ىًديٍػنىًة

اًرًس امل  دىرٍَّستي ًح مىدى
শ ফতঘত বাতরা ঙাত্রতদয এওচন    ىيوى ًمٍن أٍحسىًن الطُّلًَّب 
অচভ ৃচষ্ট ওতযচঙ ভানুলতও ুেযতয ফতফ।  نسىافى ًح أىٍحسىًن تػىٍقًويو  لىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً
 

২৩৪। আতভয ভাযপু ফস্থা 
চনতনাি স্থানগুতরাতত এওিা আভ ভাযপু ,  
অিা ফতঘত ভান   اىٍكبػىري  اىللٌَٰوي ভুফতাদা  ঔফয 

দযচাচি শঔারা চঙর   كىافى  ًاٍسمي  مىٍفتػيٍوحنا اٍلبىابي  كىافى 
চনশ্চআ অিা ক্ষভাীর   َّبػىري  غىفيٍوره  اللٌَٰوى  ًاف  ًافَّ  خى
অিা ফচওঙু ৃচষ্ট ওতযতঙন   فىاًعله  كيلَّ شىيءو   اللٌَٰوي  خىلىقى 
ভানুল ৃচষ্ট ততঙ ভাচি শথতও   ٍنسىافي  حيًلقى     فىاًعله  এয নাতফ  ًطٍيً  ًمنٍ  ااٍلً
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২৩৫। আতভয ভাচরুয ফস্থা 
দুচি শক্ষতত্র আভ ভাচরুয । 
ভানুতলয ঈয এওচি মভানা অতফ   جىر   حىٍرؼي  يىٍأًت عىلىى النَّاًس زىمىافه এয তয তর  
ভুাম্মাদ  )  (অিায যুর   إًلىٍيوً  ميضىاؼه  ؿي الًل وٍ ُميىمَّده رىسي তর 

 

২৩৬। আতভয ভানুফ ফস্থা 
চনতনাি শক্ষত্রগুতরাতত আভগুতরা ভানুফ । 
চনশ্চআ অিা ক্ষভাীর   َّغىفيٍوره  اللٌَٰوى  إف আভু আন্না 

ঔাদযচি ুস্বাদু চঙর   ـي  كىافى ا الطَّعىا  ঔফয ওানা لىًذٍيذن

াঠচি ফুতছচঙরাভ   ٍالدٍَّرسى  تي فىًهم ভাপুরুন চফী 

অভায অব্বা যাতত পয ওতযচঙর  لىٍيلن  اًبٍ  سىافػىرى ভাপুরুন চপী (৪২) 

কযতভয বত শফয আচন   ٍوفنا مىاخىرىٍجتي   ভাপুরুন রাহু(১১৬) اْلٍىرّْ  ًمنى  خى

াাড় ধতয শদৌচড়তচঙরাভ   بىلى كىاْلٍى  ًسٍرتي ভাপুরুন ভাাহু 

অিাতও চধওাতয স্বযন ওয   ًثرنا ذًٍكرنا اللٌَٰوى  ريكٍ ايذٍكي  ভাপুরুন ভুতরাও(১১৪)  كى

অভায দাদা ফত নাভাচ তড়   ّْا ييصىلّْيٍ  مٍ جىد  ার(১২১)  قىاًعدن

অচভ শতাভায শঘত াততয শরঔা বাতরা  اخىطِّ  ًمٍنكى  اىٍحسىني  اىنىا তাচভচ(১১৯) 

াচভদ ঙাড়া ওর ঙাত্র নুচস্থত  ا ًاالَّ  كيلُّهيمٍ  الطُّلَّبي  حىضىرى اًمدن  ভুস্তাঙনা(১২৪) حى

শ অিায ফাো  اللٌَٰوً عىٍبدى  يىا ভুনাদা মঔন ভুদাপ 

 

শনািঃ ব্রাতওতি চফল গুতরায চফস্তাচযত অতরাঘনায তন্ট নম্বয শদা ততঙ।  
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২৩৭। আতভয চফবচিয ুপ্তাফস্থা ( التػٍَّقًدٍيرًمُّ  رىابي عٍ اىإٍل  ) 
ুপ্তাফস্থা ভাতন র চফবচিয অরাভত শমভন শ, মফয, শময প্রওায ন।   
মুফওচি রাচঠ িাযা াচি ভাযর   بًاٍلعىصىا ااٍلىفػٍعىى اىٍلفىَّتى  قػىتىلى ভাওুয ) اىٍلمىٍقصيٍوره(  

শতল   থাওতর। ل  ফা  ا 
অভায দাদা অভায ফনু্ধ  অভায 
ঈস্তাদতও ডাওর  

ًئيٍ  مىعى  ايٍستىاًذمٍ  دىعىاجىدّْمٍ   زيمىلى
 

আা ভুতাওাচিতভয ভুদাপ 

  ياًء اٍلميتىكىلّْمً  ًاَل اىٍلمضىاؼي  

চফঘাযও ঈচওরতও যাধী ম্পতওন 
চচজ্ঞাা ওযর  

 عىنً  اٍلميحىاًميى  اٍلقىاًضيٍ  سىاىؿى 

 اْلٍىاِّنٍ 

 

ভানওুঙ ) نػٍقيٍوصي )اٍلمى  

 িাযা শল া ব্দ م

 

রক্ষযনীঃ  
মঔন ভানওুঙ গুতরা তানফীন শন তঔন শতলয   قىاًضيه  >قىاضو     শরা া। শমভনঃ م 

ফয তা ভানুফ তর    م চপতয অত। শমভনঃ    قىاًضينَٰا ٍلتي سىآى  । এঙাড়া মঔন ভানওুঙ চনচদনষ্ট 

 ভুদাপ  তঔন   م চপতয অত। শমভনঃ   ٍاىٍلقىاًضيٍ  مىكَّةى، قىاًضي  
 

২৩৮। আতভয চনবনযীর চফবচি  التػَّوىاًبعي 
চনতনাি শক্ষত্রগুতরাতত আতভয চফবচি নয আতভয ঈয চনবনযীর। 
নতুন ঙাত্রচি চও ঈচস্থত চঙর ?  اْلٍىًدٍيدي؟ الطَّاًلبي  اىحىضىرى  

 اْلٍىًدٍيدى  الطَّاًلبى  اٍلميًديٍػري  يىٍطليبي   শডভাষ্টায নতুন ঙাত্রচিতও ঔুাঁচতঙ نػىٍعت
এিা নতুন ঙাত্রচিয ঔাতা  ا ذى  اْلٍىًدٍيدً  الطَّاًلبً  دىفػٍتػىري  ىَٰ
ওর ঙাত্র ঈচস্থত তচঙর   كيلُّهيمٍ  الطيلَّبي  رى حىضى  

 هيمٍ كيلَّ  الطُّلَّبى  سىاىٍلتي   ওর ঙাত্রতও চচজ্ঞাা ওতযচঙরাভ اىلتػَّوًٍكٍيدي 
ওর ঙাত্রতও ারাভ চদতচঙরাভ   مٍ كيلّْهً  الطُّلَّبً  عىلَٰى سىلٍَّمتي 
াচভদ  তায ফনু্ধ শফয তচঙর   صىًديٍػقيوي  كى  حىاًمده  خىرىجى  

ا ري اٍلميًديػٍ  طىلىبى   শডভাষ্টায াচভদ  তায ফনু্ধতও ঔুতচচঙর اىٍلمىٍعطيٍوؼي  اًمدن  وي صىًديٍػقى  كى  حى
াচভদ  তায ফনু্ধয ফআগুতরা ওআ ?  ؟وً كى صىًدٍيقً  حىاًمدو  كيتيبي  اىٍينى 
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এআ ঙাত্রচি চও া ওতযচঙর ?  اىَٰ  اىْمىىحى ؟ ذى   الطَّاًلبي
ا اىٍعًرؼي   অচভ এআ ঙাত্রচিতও চঘচন اىٍلبىدىؿي  ذى  الطَّاًلبى  ىَٰ

এআ ঙাত্রচিয রুভ শওাথা ?  ا غيٍرفىةي  اىٍينى ذى  الطَّاًلًب؟ ىَٰ
 

২৩৯। চিাতদয চফবচিয চযফতনন 
১) াচরভ চিায চফবচি  

ভাজু্জভ ভানুফ ভাযপু  

ওতনা তওতিঃ يىٍذىىبي  يىٍذىىبى  يىٍذىىبٍ    এআ 
গ্রুতয ভাযপু ,ভানুফ  
ভাজু্জভ প্রওায প্রাথচভও 
অরাভত। 

 تىٍذىىبي  تىٍذىىبى  تىٍذىىبٍ 
ىىبي اىذٍ  اىٍذىىبى  اىٍذىىبٍ   
 نىٍذىىبي  نىٍذىىبى  نىٍذىىبٍ 
بػيٍوا بػيٍوا يىٍذىى بػيٍوفى  يىٍذىى ف  অতف يىٍذىى মাঃ 

এআ গুতয ভাযপু 
ফস্থা  ف অত 
ভানুফ  ভাজু্জভ 
ফস্থা  ف মা। 

بػيٍوا بػيٍوا تىٍذىى بػيٍوفى  تىٍذىى  تىٍذىى
بىا بىا تىٍذىى بىافً  تىٍذىى  تىٍذىى
ًبٍ  ًبٍ  تىٍذىى ًبٍيى  تىٍذىى  تىٍذىى
،تينَّ  ىينَّ  يىٍذىىٍبى  يىٍذىىٍبى  يىٍذىىٍبى   ভাফনীঃ  

ভাযপু, ভানুফ  
ভাজু্জতভয রূ এওআ।   تىٍذىىٍبى  تىٍذىىٍبى  تىٍذىىٍبى 
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২) নাচও চিায চফবচি  
ভাজু্জভ ভানুফ ভাযপু 

ভাজু্জভ তর শতলয দুফনর 
ক্ষযচি ঈতঠ মা। 

শতল ফা ك  م   থাওতর মফয   ل, 
থাওতর তা ঈচ্চাচযত  না 

শতলয শচি ঈতঠ মা 

 يىٍدعيو يىٍدعيوى  يىدٍعي 
 يػىٍبًكي يػىٍبًكيى  يػىٍبكً 
 يػىٍنسىى يػىٍنسىى يػىٍنسى 

 

২৪০। চিাতদয চফবচিয ুপ্তাফস্থা 
চিাতদয শক্ষতত্র দুচি ফস্থা চফবচিয অরাভত প্রওায ন,  

ুপ্তাফস্থা 
)প্রওায( 

ভূর ফস্থা  
)প্রওায( 

 

  ٚمىًٍشيي  ٚمىًٍشي
 এয ভাযপু  ভানুফ النَّاًقصي 

ফস্থা 

 

 يػىتػٍليوي  يػىتػٍليو
 يػىٍنسىىي  يػىٍنسىى
 يػىٍنسىىى  يػىٍنسىى
 এয ভাজু্জভ ফস্থা اىٍلميضىعَّف ٘مىيٌججٍ  ٗمىيجَّ 
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২৪১। চনতনাি ফয গুতরা ভুদাচযতও ভানুফ ওতয 
 
শতাভযা মা ওয না, তা ফরা অিায ওাতঙ 
ঔুফআ তন্তালচনও। 

بػيرى مىٍقتنا ًعندى اللًَّو أىف تػىقيوليوا مىا الى  كى
 تػىٍفعىليوفى 

শম  ٍأىف 

মাতত শতাভযা ীভারংখন না ওয তুরাদতন্ড।  ًأىالَّ تىٍطغىٍوا ًح اٍلًميزىاف শমন ন  َّأال 
মাতত অভযা শফী ওতয অনায চফত্রতা 
 ভচভা শখালনা ওযতত াচয। 

 كىيٍ  মাতত بّْحىكى كىًثريناكىٍي نيسى 
মাতত শ চানায য জ্ঞাত চফল ম্পতওন 
জ্ঞান থাতও না 

ٍيئنا  كىٍيل মাতত ন  ًلكىٍيلى يػىٍعلىمى ًمن بػىٍعًد ًعٍلمو شى
ওচস্মণওাতর ওরযাণ রাব ওযতত াযতফ 
না, মচদ শতাভাতদয চপ্র ফস্তু শথতও শতাভযা 
ফয না ওয। 

بُّوفى لىن تػىنىاليوا اٍلًبَّ حىَّتََّٰ   মতক্ষণ  تينًفقيوا ّمَّا َتًي
মনন্ত 

 حىَّتَّ 

অয অচদষ্ট তচঙ, ফন প্রথভ চনতদন 
ারনওাযী ায চতনয। 

 ًِلىفٍ  এ চনয শম كىأيًمٍرتي ًِلىٍف أىكيوفى أىكَّؿى اٍلميٍسًلًميى 
অচভ শফয তত ঘাআ  ٍخريجى اًلى ايرًٍيدي চনয  ًؿ 
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